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ÅRET 2011 I SAMMANDRAG
›› Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 458 653 SEK (-2 786 253)
›› Antal aktier vid periodens utgång 6 400 000 (12 800 000)
›› Genomsnittligt antal aktier 4 628 694 (2 315 359)
›› Resultatet per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,96 SEK (-1,20)
›› Eget kapital per aktie 7,58 (0,76)
›› Antal anställda vid periodens slut 4 (2)
›› Soliditeten uppgick till 96 % ( 86 %)
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VD HAR ORDET
Medellivslängden i Sverige har under de senaste 250 åren ökat 
med en takt som motsvarar ca två månader  per år. Artros (eller 
osteoartrit) är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen och blir 
vanligare med stigande ålder. Sjukdom, som bryter ned ledbrosk 
och medför långvarig smärta, drabbar 10 procent av västvärldens 
befolkning över 25 år. 

Även övervikt är ett stort samhällsproblem som ökar med åren. 
Studier visar att sju kilos övervikt fördubblar risken för 
artrosutveckling. Knäleden är den led som bär en stor del av 
kroppsvikten och utgör i fråga om broskskador ett av de största 
problemområdena.

För att ge ett samhällsekonomiskt perspektiv på problemet kan 
nämnas att långvarig smärta kostar samhället ca 80 miljarder 
kronor per år, enligt en SBU-rapport från 2006. Totalt uppskattas 
mellan 250 000 och 350 000 svenskar lida av artros idag (ref Info 
LMV 3:2004).

Protesoperation i tidig ålder innebär 100 procents 
sannolikhet för omoperation
Varje år ersätts ca 1,2 miljoner knän med en protes. I vissa fall 
lossnar proteserna och i andra fall går de sönder. Ibland uppstår 
infektioner. I samtliga dessa fall tvingas patienten att genomgå så 
kallad protesrevision, d.v.s. man ersätter den gamla protesen med 
en ny. I USA har höft- och knärevisioner blivit så pass vanliga, att 
man nu varnar för att det inom fem år inte kommer att finnas 
tillräckligt många kirurger med adekvat erfarenhet, för att kunna 
hantera situationen. Det finns tillräckligt många kvalificerade 
ortopeder för förstagångsoperationer. Däremot är det betydligt 
färre som genomför protesrevisioner, som i regel är både mer 
komplexa och riskfyllda.

För patienter över 55 år fungerar knäproteser relativt bra, i vart fall 
under de första 20 åren. Men för patienter som är i 40-årsåldern är 
sannolikheten för att ny protes och ny operation behövs 100 
procent, förutsatt att de lever normallänge. 

Med hänsyn till operationskostnaderna, som bärs av samhället, 
och knäledsprotesers livslängd är det i regel patienter som fyllt 60 
år som erbjuds knäersättningsoperationer. Patienter som befinner 
sig i 40-årsåldern får därför ofta lida av smärtor i onda knän i ca 20 
år innan operation blir aktuell för deras del. För dem i åldersgruppen 

40-60 år kan Episealer Knee® vara ett behandlingsalternativ i 
framtiden. Behandling av skadorna sker med en mindre invasiv 
metod i ett tidigare skede, utan att möjligheterna till en eventuell 
framtida knäprotesoperation försämras.

Med Episealer Knee® har vi på Episurf initialt valt att fokusera på 
framtagning av en produkt för just knän. Vår teknologi är emellertid 
generisk, vilket innebär att vi löpande kan utveckla nya implantat 
även för andra leder. 

Utsikter för 2012
Huvudfokus för Episurf under 2012 är att genomföra den kliniska 
prövningen för Episealer Knee®, där de främsta 
undersökningsparametrarna är smärta och funktion. Parallellt med 
detta kommer Episurf att påbörja uppbyggnaden av ett ortopediskt 
nätverk, som syftar till att skapa intresse och kunskap om 
produkten och därmed efterfråga inför produktlanseringen 2014, 
efter det att CE-märkning erhållits. 

Episurfs mål för 2012 är:
• Att genomföra en klinisk utvärdering av Episealer Knee®.
• Att genomföra en klinisk utvärdering i mindre skala av Episealer 
Toe®.
• Att påbörja uppbygganden av EpiAcademy, ett nätverk med 
ortopeder som blir de första att få erbjuda Episealer Knee® till 
utvalda patienter. 
• Att implementera och validera bolagets logistik- och 
orderhanteringssystem.
• Att optimera tillverkningsflödena inför produktlansering.

Verksamhetsåret 2011 i sammandrag
Under hösten publicerade vi positiva resultat tillsammans med 
analys från en oberoende part avseende histologiska tester från 
genomförd preklinisk 1-årsstudie. Resultaten visade att de 
studerade implantaten var väl integrerade med kringliggande ben- 
och broskvävnader. Studien visade framför allt att implantaten 
sitter kvar utan tecken på lossning. Utifrån dessa resultat har vi nu 
ansökt om att starta kliniska prövningar, det vill säga testa våra 
implantat på människor.

Verksamheten har under senare delen av 2011 varit intensiv och 
fokuserats på att färdigställa tester och dokumentation inför den 
kommande kliniska prövningen. Tidigare i höst ingick Episurf avtal 
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med CRO-bolaget A+ Science om projektledning av klinisk 
prövning av Episealer Knee®, förberedelser av studiedokument 
samt monitorering och hantering av data. Vi ser nu fram emot att 
genomföra den kliniska prövningen tillsammans med två 
ortopediska kliniker i Sverige.

Under hösten inledde vi även samarbete med ett svenskt företag 
för uppbyggnad av ett logistik- och orderhanteringssystem, som 
utgör en viktig del av Episurfs affärsmodell. Systemet kommer att 
avsevärt underlätta Episurfs orderhantering och logistik för bolagets 
individspecifika produkter liksom spårbarheten av desamma.  
Delar av systemet kommer att användas och utvärderas under de 
kommande kliniska prövningarna.

Vi har även arbetat med att stärka vår IP-portfölj och breddat vårt 
nätverk med kliniker som kan bli de första att använda våra 
produkter. Under året har vi lämnat in fyra patentansökningar, två i 
Europa (EPO) och två i USA. Dessa ansökningar kompletterar den 
patentfamilj som avser dels operationsinstrumenten för insättning 
av Episurfs individanpassade implantat, dels operationsinstrumenten 
för individanpassad, guidad mosaikplastikoperation av brosk.

Under perioden 13-23 januari 2012 genomförde Episurf 
tillsammans med Avanza Bank en ägarspridning. Syftet med 
ägarspridningen var att öka antalet aktieägare och skapa 
förutsättningar för en förbättrad likviditet i Episurf-aktien. 
Ägarspridningen tillförde bolaget 300 nya aktieägare.

Nina Bake
VD, Episurf Medical AB
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EPISURF I KORTHET
Bakgrund
Artros är den vanligaste knärelaterade sjukdomen som bryter ner 
brosk i människors leder.  Artros är ett växande problem. 10 % av 
befolkning i västvärlden över 25 år lider av artros i någon form. 
Detta gör förekomsten av sjukdomen mer vanlig än diabetes. 

Allteftersom populationen i västvärlden åldras, kommer antalet 
människor med artrosbesvär att öka. År 2030 beräknas cirka 67 
miljoner amerikaner över 18 år att få diagnosen artros. De drabbade 
blir begränsade i sitt arbete, fritid och vardagliga sysslor. I Sverige 
uppgick samhällskostnaden för artros-spondylos (både direkta 
och indirekta kostnader) till 12,5 miljarder kronor 
(Reumatikerförbundet).

Dagens Behandlingsmetoder

Icke-kirurgiska behandlingsmetoder
De icke-kirurgiska behandlingsmetoder som vanligen används för 
behandling av artros och broskskador i knäleden är sjukgymnastik 
och träning i första hand och behandling med smärtstillande och 
inflammationsdämpande läkemedel i andra hand. Om symtomen 
fortsätter övervägs kirurgiska ingrepp. 

Kirurgiska behandlingsmetoder
En kirurgisk teknik som vanligen används för behandling av artros 
och broskskador i knäleden är vinkelosteotomi där en del av 
underbenet sågas av och vinklas upp för att minska ledförslitning. 
Det finns även metoder som stimulerar broskläkning och det finns 
metoder för att ersätta brosk. Symtomens svårighetsgrad styr valet 
av behandlingsmetod. Nedan presenteras de vanligaste kirurgiska 
behandlingsmetoderna.

Mikrofrakturering
Mikrofrakturering är den vanligast förekommande kirurgiska 
behandlingsmetoden för mindre broskskador i knäleden och görs 
med artroskopi. Behandlingen går ut på att reparera skadan ge- 
nom att rekrytera benmärgsceller från märgrummet. För att 
stimulera regenerering av brosk borrar eller pickar man hål på 
benplattan i syfte att locka upp stamceller samtidigt som skadat 
brosk avlägsnas. Metoden kan vara en lämplig kortvarig behandling 
för skador som täcker ett område som är mindre än 15 mm i 
diameter. Studier visar dock att denna metod inte är en bra lösning 
för större skador samt att det nybildade brosket är av relativt dålig 

kvalitet. Andra studier har visat att patienter börjar försämras 18 
månader efter mikrofrakturkirurgi och att försämringen är mer 
uttalad hos patienter över 40 år samt att brosket förtunnas över tid 
och att knäet ger upphov till smärta. I flertalet av fallen används 
denna metod i brist på bättre behandlingsalternativ. När de ytliga 
broskdefekterna är större än 15 mm i diameter krävs i allmänhet 
mer aggressiv intervention och dessa fall behandlas vanligtvis med 
någon av de efterföljande metoderna som företrädesvis utförs via 
öppen kirurgi.

Mosaikplastik
Vid operationer med denna metod stansas tuber av ben med 
brosk ut från frisk vävnad och implanteras i det skadade området. 
Ingreppet utförs endast av ett begränsat antal kirurgiska institutioner 
och är tekniskt mycket utmanande. Rehabilitering har visat sig vara 
viktig för resultatet, som liksom smärtlindringseffekten har varierat 
beroende på kirurgisk expertis och val av patienter. Det opererade 
knäet får ej belastas under två till sex månader efter operationen.

Autolog broskcellstransplantation (ACI)
Vid denna metod skördas friska hyalina broskceller i en första 
operation från patienten. Broskcellerna odlas i ett 
cellodlingslaboratorium och injiceras sedan i det skadade området 
vid en andra operation. Tekniken betraktas fortfarande som 
experimentell och den kräver två kirurgiska ingrepp, tillgång till en 
skicklig kirurg, och medför en relativt lång sjukhusvistelse. Utöver 
detta så är patientens rehabilitering dyr, lång och svår. Anledningen 
till att metoden inte har fått större genomslag bedöms vara att det 
inte finns tillräckliga bevis för att det återskapade brosket bildar och 
bibehåller en långvarigt hållbar ledyta samt att metoden kräver 
komplex kirurgi.

Knäledsprotes
Vid kraftig knäledsartros som ger upphov till värk och 
belastningssmärta kan det bli aktuellt med en protesersättning av 
leden. Det finns i huvudsak två typer av knäproteser. En där båda 
huvudledytorna i knäet ersätts, helprotes, och en där endast den 
ena huvudledytan ersätts, halvprotes.

Halvprotes görs i huvudsak på patienter som är mellan 60 och 70 
år, medan äldre patienter och patienter som har en förslitning i hela 
knäet får helprotes. Operationen kräver avlägsnandet av stora 
mängder ben följt av insättning av en protes. Rehabiliteringsperioden 
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är vanligtvis sex till tolv månader lång och protesen har en förväntad 
livslängd på 20 år, vilket gör att det finns en ovilja att använda 
knäproteser för patienter under 60 år.

Resultaten är för de allra flesta patienter mycket bra. Smärtan 
reduceras samtidigt som rörligheten ökar. Dock går det inte att 
idrotta hårt eller lägga stor belastning på den nya leden.

Episurfs lösning
Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) 
samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala 
broskskador i människors leder. Episurfs implantat är små, tunna 
och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Ett litet 
implantat som enkelt kan sättas in medför minimalt trauma på 
kringliggande vävnad samt mindre komplicerad rehabilitering. 

Episurfs implantat gör det möjligt att reparera broskdefekter i ett 
tidigare skede. Konceptet ger också ökade möjligheter att minska 
utbredningen/uppkomsten av degenerativa ledsjukdomar så som 
artros. Episurfs koncept inkluderar implantat samt 
operationsinstrument och utvecklas enligt följande kriterier: 

» systemet skall tillåta en minimalt invasiv kirurgi.
» systemet skall möjliggöra en perfekt anpassning av implantatet till 
det skadade området. 
» systemet skall möjliggöra ett enkelt och felfritt dagkirurgiskt 
ingrepp. 

Episurfs nya implantat är ämnade att överbrygga klyftan mellan 
konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp och 
protesoperationer.

Episealer®, individanpassade implantat
Traditionellt sett anpassar man patienten efter protesen. I praktiken 
betyder det att kirurgen använder en “one-size-fits-all”-metod vid 
knäersättnings-operationer. Det medför att passform och placering 
av protesen blir likartad för varje patient. Eventuella justeringar sker 
direkt under själva operationen. Detta inkluderar t.ex. beslut om var 
och hur mycket ben som skall sågas bort. 

Alla patienter har unika anatomier. Små variationer i storlek och 
placering av ett implantat/protes kan ha en betydande inverkan på 
det kortsiktiga och långsiktiga resultatet av en operation. 

Episurfs implantat är små och utformats från patientspecifika CT 
och/eller data MR (magnetkamera), där implantatets topografi 
anpassas efter varje patients anatomi, storlek och djup av skada 
och kan därmed återskapa en jämn kontinuerlig ledyta. Implantaten 
designas för att enbart ersätta den skadade ytan med ett unikt 
anpassat implantat. Implantaten är tillverkade av en kobolt-krom 
legering med en central peg för primärfixering. Kobolt-krom är ett 
material som har använts i knäproteser i över två decennier.

Detta material har visat sig ge en säker, effektiv och viktbärande 
ledyta.

Den sida som förankras i underliggande ben är belagd med 
”syntetiskt ben” (hydroxylapatit), vilket är en bioaktiv beläggning 
som får stimulerande ben att växa ”ihop” med implantatets yta. Att 
implantaten växer fast ger en stabil långsiktig fixering av implantaten 
i benet.

Epiguide®, kirurgiska borrmallar
För att säkerställa en enkel, snabb och precis kirurgi och därmed 
att Episurfs implantat, Episealer Knee, sänks in i leden på rätt 
placering och höjd i förhållande till kringliggande broskyta, utvecklar 
Episurf individanpassade kirurgiska borrmallar (Epiguide®). 
Borrguiderna levereras tillsammans med implantaten. Borrguiderna 
utformas efter patientspecifika CT och/eller MR på samma sätt 
som Episealer görs. Guiderna utformas så att de får en unik 
passform och därav lätt placeras in i leden över det skadade 
området. Epiguide®, guidar därmed kirurgen genom hela 
operationen, förenklar genomfarande och ökar precisionen i 
ingreppet. Detta möjliggör därmed att implantatets placering blir 
korrekt samt att genomförande av ingreppet blir enkelt och snabbt.

µiFidelity™, för patientspecifik kirurgisk planering & design
Med hjälp av μiFidelity™-systemet, vilket omfattar hela processen 
från CT- och/eller MR-undersökning till genomförd operation, skall 
produkterna kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive 
persons unika skada för optimal passform och minimalt invasivt 
kirurgiskt ingrepp. Genom att erbjuda ortopeder ett komplett 
system (Episealer® och Epiguide®) som är unikt anpassat till varje 
patient skapas förutsättningar för en bred och enkel användning.
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Affärsidé
Episurfs affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera 
lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder.

Vision/mission
Att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett längre, 
aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra effektiva, minimalt 
invasiva och skräddarsydda behandlingsalternativ.

Strategi
Episurfs strategi för att kostnadseffektivt utveckla och 
kommersialisera lösningar för reparation av lokala broskskador kan 
sammanfattas med följande:

Produktutveckling
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 möjliggör snabb återkoppling och 
produktanpassning. Produktkonceptstrategin medför synergier 
genom att den grundläggande tekniska plattformen medger 
vidareutveckling till fristående produkter för ytterligare indikationer. 
Episurf har valt att använda certifierade material i sina produkter 
vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt reducerar 
utvecklingstiden. Vidare arbetar Episurf aktivt med att bredda sin 
patentportfölj.

Produktion
Episurfs produktionsstrategi innebär att kontraktstillverkare 
används för all produktion. Bolaget bedömer att ett nära samarbete 
med kontraktstillverkarna möjliggör god kontroll över 
tillverkningsprocessen. Därutöver minskas risken för att 
tillväxtmöjligheterna skall begränsas av bristande 
produktionskapacitet.

Organisation
I syfte att minimera kostnader och upprätthålla stor flexibilitet 
använder sig Episurf i hög utsträckning av konsulter och andra 
samarbetspartners vilket medför att resurser kan allokeras efter 
behov och projekt samt att rätt expertis kan tas in vid rätt tillfälle. I 
takt med att Bolaget utvecklas och dess produkter kommer 
närmare kommersialisering förlägger Episurf fler funktioner inom 
den egna organisationen.

Marknadsintroduktion
Bolaget avser att initialt, efter marknadsgodkännande i form av att 
CE-märkning erhållits, introducera sina produkter i egen regi på 
den europeiska marknaden. På lite längre sikt då produkterna 
etablerats på den europeiska marknaden avser Bolaget att ansöka 
om marknadsgodkännande för den amerikanska marknaden, i 
form av godkännande från FDA. Bolaget avser att genomföra 
denna marknadsintroduktion i samarbete med en partner i form av 
en etablerad större aktör som har upparbetade försäljningskanaler.

När marknadsgodkännande erhållits avseende Europa, avser 
Episurf att lansera sina produkter genom en kontrollerad 
produktlansering. Detta innebär att endast en utvald grupp 
ortopeder och kliniker initialt får tillgång till produkterna.

Aktien
Aktien handlas från och med 15 augusti 2011 på NASDAQ OMX 
First North, med symbolen EPIS B.

Certified Advisor
Pareto Öhman AB
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År

2008
2010
2010
2010
2011
2011

Totalt 
aktiekapital

100 000
108 000
540 000
640 000

1 920 000
1 920 000

Totalt antal 
aktier

10 000 000
10 800 000
10 800 000
12 800 000
38 400 000
6 400 000

Ökning av          
aktiekapitalet

100 000
8 000

432 000
100 000

1 280 000
-

Ökning av          
antalet aktier

10 000 000
800 000

-
2 000 000

25 600 000
1:6

Kvotvärde

0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,30

Händelse

Bolagsbildning
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Sammanslagning

AKTIEN OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Det finns två aktieslag i bolaget. Efter genomförd fulltecknad 
nyemission den 15 juni 2011 uppgick antalet aktier i bolaget till  
38 400 000, fördelat på 20 743 452 aktier i serie A och 17 656 548 
i serie B. Efter sammanläggningen av aktierna i bolaget som ägde 
rum den 20 juli 2011 med en sammanläggningskvot på 1:6 uppgår 
emellertid antalet aktier i bolaget till totalt 6 400 000 aktier, varav 
idag 3 377 570 består av aktier i serie A och 3 022 430 av aktier i 
serie B.

Varje aktie av serie A medför tre röster samt berättigar till tre röster 
på bolagsstämma och varje aktie av serie B medför en röst samt 
berättigar till en röst på bolagsstämma.

Aktien handlas från och med 15 augusti 2011 på NASDAQ OMX 
First North, med symbolen EPIS B.

» Kortnamn: EPIS B
» ISIN-kod AK A: SE0003523869
» ISIN-kod AK B: SE0003491562
» OrderBookID: 78419
» Antal utestående aktier: 6 400 00
» Kvotvärde: 0,30 SEK
» Handelspost: 1 aktie
» Aktiekapital: 1 920 000

Aktiekapitalets förändring

Ägare

Serendipity Ixora Fund AB
SEB, Securities Services
Avanza Bank AB
Swedbank AB
Nordea Bank AB
Erik Penser
Aktiebolaget Gile Medicinkonsult
Diamorph AB
Tindaf AB
Nordnet Bank AB
Övriga Aktieägare
Totalt

Röster (%)

42,62
12,18
5,11

11,74
3,08
3,11
4,85
1,98
5,75

2
7,58

100,00

Kapital (%)

29,2
10,80
10,05
9,59
6,34
6,23
4,71
4,12
3,98
3,35

11,63
100,00

Antal aktier

1 868 943
731 419
608 694
592 139
405 692
393 824
301 399
263 426
255 000
214 143
765 321

6 400 000

De tio största ägarna i Episurf Medical AB
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STYRELSE OCH VD
Nina Bake VD Aktieinnehav per 2011-12-31: B-aktier 19 568  Teckningsoptioner 300 000
Nina Bake anställdes som affärsutvecklare våren 2008 för att driva Episurf (dåvarande Diamorph Medtech AB). Vid bolagisering 2009 
tillträdde hon som VD för Episurf Medical AB. Nina har en examen i industriell ekonomi, med fokus på biovetenskap och entreprenörskap 
(Chalmers School of Entrepreneurship). Hon har en bakgrund som projektledare från innovationsprojekt såsom, SPR Biosensor och 
Euroweb. Vidare har hon under ett flertal år seglat match racing på elitnivå med mycket goda internationella framgångar, där hennes team 
har varit rankad etta i världen under flera perioder.

Saeid Esmaeilzadeh Ordförande Aktieinnehav per 2011-12-31: A-aktier 1 868 943*
Saeid Esmaeilzadeh är professor i materialkemi vid Stockholms Universitet. Han disputerade vid samma universitet år 2000 och utsågs 
till Sveriges yngste docent år 2002. Han har mottagit ett stort antal priser och utmärkelser för sin forskning och sina insatser som 
entreprenör. Saeid Esmaeilzadeh har medverkat i att bygga upp ett flertal forskningsbaserade företag. Saeid Esmaeilzadeh sitter sedan 1 
januari 2012 i styrelsen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Näringslivsråd.

Leif Ryd Styrelseledamot Aktieinnehav per 2011-12-31: A-aktier 168 723 B-aktier 132 899**
Leif Ryd är tidigare professor i ortopedi vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid ortopedklinikerna i Lund, Linköping och 
Karolinska Universitetssjukhuset.  Hans främsta forskningsintresse omfattar fixering av implantat/proteser i leder med särskilt fokus på 
knäet. Leif arbetar som projektledare och samordnare för Episurfs prekliniska och framtida kliniska prövningar.

Thomas Nortoft Styrelseledamot Aktieinnehav per 2011-12-31: B-aktier 1667
Thomas Nortoft arbetar idag som TF VD för Älvsborgshamnar Ro/Ro AB. Thomas har tidigare erfarenhet från över 10 år i ledningsgruppen 
på Nobel Biocare med olika ansvarsområden: Europa och Asien, affärsområde dentala implantat, affärsutveckling, VD USA och Canada. 
Dessförinnan arbetade Thomas som managementkonsult för Indevo, 10 år på Mölnlycke AB (SCA) inom ekonomi och finans. I botten är 
Thomas utbildad civilekonom från Göteborg.

Ashkan Pouya Styrelsesuppleant Aktieinnehav per 2011-12-31: A-aktier 1 868 943***
Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör som har varit inblandad i uppbyggandet av flertalet forskningsbaserade bolag, både i 
verkställande och icke verkställande befattning. Ashkan var innovationsdirektör vid Lunds universitet fram till juli 2011. Han har en 
utbildningsbakgrund i Business Administration där han studerat vid Uppsala universitet, Queens University och WHU-Otto Besheim 
School of Management i Tyskland. Vidare har Ashkan haft en framgångsrik karriär som elitidrottsman där han år 2000 blev Världsmästare 
i Combat Jujutsu.

* Styrelseleordförande Saeid Esmaeilzadeh äger mer än tio (10) procent av Serendipity Ixora Fund AB, varför hans innehav redovisas som hela Serendipity Ixora Fund ABs 

innehav om 1 868 943 aktier i bolaget.

** Ledamoten Leif Ryd äger mer än tio (10) procent av Gile Medicinkonsult AB, varför hans innehav redovisas som hela Gile Medicinkonsult ABs innehav om 301 399 aktier i 

bolaget.

*** Ashkan Pouya, storägare med insynsställning, äger mer än tio (10) procent av Serendipity Ixora Fund AB, varför hans innehav redovisas som hela Serendipity Ixora Fund 

ABs innehav om 1 868 943 aktier i bolaget.
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ADVISORY BOARD
Jeppe Magnusson
Jeppe Magnusson har trettio års industriell erfarenhet från ledande positioner i internationella organisationer så som Nobel Industries, 
Union Carbide, SCA Hygiene Products och  Nobel Biocare, där han arbetat med generell forskning och utveckling, teknik och innovation, 
IP, klinisk forskning samt marknadsintroduktion av nya produkter. Jeppe har en M.Sc och en doktorsexamen från Chalmers Universitet i 
Göteborg.

Stig Larsson
Stig Larsson utbildade sig till civilingenjör vid Chalmers fram till 1960, då en karriär inom Ericsson tog vid. Han var bland annat drivande i 
utvecklingen av AXE och VD för Ericsson Information Systems AB 1985-88. Stig utsågs till ny generaldirektör för SJ 1988 och drev 
framgångsrikt igenom omorganiseringen och moderniseringen av SJ från ett statligt verk till ett statligt ägt företag med tyngdpunkten lagd 
till järnvägen. Han är sedan 1986 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och promoverades 1996 till hedersdoktor vid Chalmers 
tekniska högskola.

Idag är Stig verksam som styrelseordförande i Center for Molecular Medicine (CMM) och styrelseledamot i Center for Technology in 
Medicine and Health (CTMH).

Jonas Salomonson
Jonas har en doktorsexamen i materialkemi och mer än 14 års industriell erfarenhet från den medicintekniska branschen. Jonas har under 
många år varit ansvarig för produkt- och processutveckling för en högteknologisk datorstyrd tillverkningskedja för bland annat 
individanpassade produkter för Nobel Biocare, ett globalt världsledande medicintekniskt bolag.

Jonas har mångårig erfarenhet från forskning, tillverkning samt projektledning på senior nivå vad gäller utveckling och sourcing av 
medicintekniska produkter. Jonas har även praktisk erfarenhet av implementering av kvalitetssystem så som ISO 13485 samt ISO 14000. 
Jonas är med sin gedigna erfarenhet kring material, utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter en mycket stor tillgång för 
Episurf Medical.

Peter Landvall QA/RA
Peter Landvall är fil.dr. i medicinsk mikrobiologi och har lång erfarenhet av regelverk för medicintekniska produkter, både från den statliga 
och privata sektorn. Peter har erfarenhet som revisionsledare på Anmält Organ, han har arbetat på behörig myndighet för MTP och 
deltagit i EU Kommissionsgruppen NBOG. Idag arbetar Peter som expert hos SWEDAC vid revision av Anmälda Organ och som konsult 
för uppbyggande av kvalitetssystem, kvalitetssäkring och uppfyllande av regelverk för MTP hor flertal företag bland annat för Episurf 
Medical.

Mats Nygren Professor Emeritus
Mats Nygren är Professor Emeritus i materialkemi. Mats har arbetat vid Stockholms Universitet sedan 1964 och har i samarbete med olika 
inhemska och utländska industrier utvecklat nya material och processer. Han har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och 
konfransbidrag inom ämnesområdet materialkemi och är en av upphovsmännen till ett tiotal patent.

Per Möller
Per Möller har en civilekonomexamen från Lunds Universitet samt mer än 20 års erfarenhet från olika life science-bolag. Per har bred 
erfarenhet inom lansering av nya produkter och behandlingssystem efter sina år som både nationell och internationell produktchef i bolag 
som Pfizer och Biora. Per har arbetat för globala bolag som Astra och Johnson & Johnson och var ansvarig för uppbyggnaden av det 
svenska bioteknologiska bolaget BioGaias distributionsnätverk i Asien och delar av Europa. Sedan 2010 arbetar Per som oberoende 
konsult och har exempelvis arbetat med lansering av medicinska produkter på den europeiska marknaden för ett amerikanskt bolag.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Episurf Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som 
utvecklar, tillverkar samt kommersialiserar innovativa lösningar för 
reparation av lokala broskskador i leder. Episurf utvecklar μiFidelity™ 
systemet som gör det möjligt att i ett tidigt skede, redan vid små, 
begynnande förslitningar, behandla broskskador i leder genom att 
enbart ersätta den skadade ytan med ett unikt anpassat implantat, 
Episealer®. Episurf utvecklar utöver implantat, instrumentarier som 
möjliggör att implantaten kan med ett enkelt kirurgiskt ingrepp 
sättas in med mycket hög precision.

Händelser före balansdagen
» Den 28 februari tillkännagav Episurf att bolaget 
hade förstärkt projektledningsgruppen inför regulatorisk prövning.

» Den 15 mars rapporterade Episurf histologiska resultat från 
genomförd 6 månaderskontroll. Den histologiska analysen visade 
att implantaten har en god förmåga att läka fast i ben.

» Den 24 mars rapporterade Episurf om att om-vandling av A- till 
B-aktier hade skett och att det fanns 7 481 651 A-aktier och  
5 318 349 B-aktier i bolaget efter omvandlingen. Det totala antalet 
aktier i Episurf uppgick till 12 800 000.

» Den 12 april meddelade styrelsen för Episurf att den hade för 
avsikt att med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 30 
augusti 2010 genomföra nyemission om cirka 49 miljoner SEK 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade 
även om att ansöka om att Episurfs aktier tas upp till handel på 
NASDAQ OMX First North.

» Den 4 maj upphörde Sedermera Fondkommission AB:s uppdrag 
som likviditetsgarant för Episurfs aktie av serie B på Aktie Torget.

» Den 13 maj höll Episurf extra bolagsstämma. Stämman beslutade 
att godkänna att styrelsen fattar beslut om nyemission av aktier 
enligt tidigare bemyndigande från stämma den 30 augusti 2010. I 
och med beslutet uppfylldes de villkor som angivits i 
Aktiemarknadsnämndens beslut (2011:11) för att Serendipity ska 
medges undantag från budplikt, om Serendipitys aktieinnehav i 
Bolaget genom teckning av aktier i nyemission som beslutas av 
styrelsen skulle komma att motsvara 30 % eller mer av röstetalet i 
bolaget.

» Den 16 maj rapporterade Episurf om att omvandling av A- till 
B-aktier hade skett och att det fanns 6 914 484  A-aktier och 5 885 
516 B-aktier i bolaget efter omvandlingen. Det totala antalet aktier 
i Episurf uppgick till 12 800 000 aktier.

» Den 20 maj offentliggjorde Episurf ett av Finansinspektionen 
godkänt och registrerat prospekt som bolagets styrelse upprättat 
med anledning av ett tidigare beslut om genomförande av fullt 
garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

» Den 15 juni fulltecknades nyemissionen med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare i Episurf Medical AB. Emissionen tillförde 
Episurf cirka 48,6 miljoner SEK före emissionskostnader.

» Den 30 juni rapporterade Episurf positiva resultat från genomförd 
preklinisk 1-årsstudie. Resultaten förstärkte och bekräftade de 
tidigare indikationerna. På röntgenbilder tagna på sex fårknän 
(femurkondyl), i vilka Episurfs implantat suttit under ett år, kunde 
det observeras att implantaten noggrant följer knäanatomin. 
Bilderna indikerade att implantaten har förmågan att växa ihop med 
den naturliga vävnaden (ben och brosk)i leder. Dessutom 
observerades det att utseendet på motstående broskyta ter sig lika 
normalt efter 1 år som efter 6 månader.

» Vid årsstämman den 30 juni avgick Björn Varnestig som 
styrelseledamot. Ashkan Pouya blev invald som styrelsesuppleant.

» Den 20 juli blev första handelsdagen med Episurfs aktier efter 
genomförd aktiesammanläggning med sammanläggningskvoten 
1:6. Antalet aktier i bolaget uppgick efter sammanläggningen till  
6 400 000.

» Den 15 augusti flyttades handeln i Episurfs B-aktie från AktieTorget 
till NASDAQ OMX First North.

» Den 1 september meddelade Episurf Medical att det ingått avtal 
med A+ Science AB inför kliniska studier. A+ Science AB bidrar 
med projektledning i klinisk prövning av Episealer Knee®, 
förberedelser av studiedokument, förberedelser för monitorering, 
samt hantering av data.

» Den 7 september lämnade Episurf in ytterligare två 
patentansökningar, en i Europa (EPO) och en i USA. Dessa 
ansökningar kompletterar den patentfamilj som avser 
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operationsinstrumenten för implantation av Episurfs 
individanpassade implantat.

» Den 9 september rapporterade Episurf om att omvandling av 
A- till B-aktier hade skett och att det fanns 3 449 185 A-aktier och 
2 950 815 B-aktier i bolaget efter omvandlingen. Det totala antalet 
aktier i Episurf uppgår till 6 400 000.

» Den 26 september inledde Episurf uppbyggnad av logistiksystem 
i samarbete med ett svenskt företag, som i många år har utvecklat, 
förvaltat och skött driften av produktionssystem som är relevanta 
för Episurfs affärsmodell.

» Den 3 oktober tillträdde Jeanette Spångberg som COO hos 
Episurf Medical. Hon ansvarar för företagets logistiksystem och 
produktion. Jeanette har lång erfarenhet från industriell tillverkning 
av individuella tandersättningar.

» Den 17 oktober publicerade Episurf positiva resultat tillsammans 
med analys från oberoende part avseende histologiska tester från 
genomförd preklinisk 1-årsstudie.

» Den 4 november rapporterade Episurf om att omvandling av A- till 
B-aktier hade skett och att det fanns 3 393 820 A-aktier och 3 006 
180 B-aktier i bolaget efter omvandlingen. Det totala antalet aktier 
i Episurf uppgick till 6 400 000 aktier.

» Den 8 november meddelade Episurf tidsplan för inlämning av 
tillståndsansökan för planerad klinisk studie av knäimplantatet 
Episealer Knee® till Läkemedelsverket och etisk kommitté. Det 
meddelades att ansökan beräknades bli inlämnad under det fjärde 
kvartalet 2011 och att studien beräknas starta under senare delen 
av första kvartalet 2012. Motsvarande klinisk studie med Episealer 
Toe® beräknas starta under hösten 2012.

» Den 27 december rapporterade Episurf om att omvandling av 
A- till B-aktier hade skett och att det fanns 3 377 570 A-aktier och 
3 022 430 B-aktier i bolaget efter omvandlingen. Det totala antalet 
aktier i Episurf uppgår till 6 400 000 aktier.

» Den 31 december upphörde avtalet med E. Öhman J:or 
Fondkommission AB (numera Pareto Öhman AB) om uppdrag som 
likviditetsgarant för Episurfs aktie av serie B på First North.

Händelser efter balansdagen
» Den 23 januari 2012 lämnade Episurf in ansökan till 
Läkemedelsverket om tillstånd att inleda klinisk prövning.

» Under perioden 13-23 januari 2012 genomförde Episurf Medical 
AB (publ) (”Episurf”) tillsammans med Avanza Bank en ägarspridning 
riktad mot allmänheten i Sverige. Ägarspridningen tillför bolaget 
300 nya aktieägare.

» Den 3 februari 2012 rapporterade Episurf om färdigutvecklat 
orderhanteringssystem.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Kliniska prövningar
Under 2012 planerar Episurf att genomföra klinisk prövning. Om 
studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat kan 
detta ha en negativ inverkan på Episurf. Denna studie kommer att 
kretsa kring genomförandet av tester på människor för Episealer 
Knee®, 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.

Myndighetsgodkännanden
För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter 
måste tillstånd/godkännanden erhållas och registrering ske hos 
berörda myndigheter på respektive marknad. Episurf kan inte 
garantera att sådana tillstånd/godkännanden erhålls i den 
omfattning som krävs för att kunna uppnå lön- samhet eller uppfylla 
målsättningar för framtiden.

Marknadsacceptans
Marknadsacceptansen för Episurfs produkter beror på flera 
faktorer. Episurfs produkter omfattar ny teknologi som tidigare inte 
har använts och måste konkurrera med mera etablerade be- 
handlingar som för närvarande är accepterade som standard. 
Bolagets produkter kan kräva förändringar av etablerad praxis 
inom läkarkåren, vilket tar tid att ändra. Bolaget kan inte garantera 
utfallet av någon studie. Rapporter om utebliven effekt eller 
misslyckade resultat vid användning av Bolagets produkter kan 
påverka försäljningen av Episurfs produkter negativt eller medföra 
att försäljningen blir lägre än förväntat eller helt uteblir.
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IPR
IP-skydd är i den medicintekniska branschen viktigt för att försäkra 
sig om att Episurfs produkter inte kopieras samt för att försvara sig 
mot eventuella intrång på sitt produktområde. Episurf har i 
dagsläget ett antal inlämnade patentansökningar som befinner sig 
i olika faser. Episurf kan inte garantera att samtliga av dessa 
resulterar i godkända patent.

Samarbetspartners
Episurf har en liten organisation och Bolaget samarbetar därför 
med ett flertal olika partners för att kunna bibehålla en hög flexibilitet 
samt tillgång till rätt expertis och kompetens. Episurf är beroende 
av fortsatt nära samarbete med nuvarande samt framtida partners 
såsom forskare, teknikkonsulter, distributörer, kliniska 
prövningsledare och underleverantörer vad gäller produktion. 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 försvåra utvecklingen av produkterna.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2011-01-01 till  
2011-12-31.

Närstående transaktioner
Till aktieägare Vator Capital AB har konsultarvode utgått med 
482 711 SEK och till styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode 
utgått med 48 000 SEK.

Till styrelsordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat 
styrelsearvode om 50 000 SEK till vardera, totalt 150 000 SEK 
(125 000).
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51 039 977

-4 458 653
46 581 324

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel:    

(SEK)

Balanserat resultat 
 
Årets resultat 
Summa

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 46 581 324 SEK.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med 
tilläggsupplysningar.

Person

Nina Bake
Saeid Esmaeilzadeh*
Beata Lihammar
Lena Lones
Thomas Nortoft
Homan Panahi
Ashkan Pouya**
Leif Ryd***

Totalt innehav

19 568
1 868 943

–
–

1667
–

1 868 943
223

168 500
132 899

Värdepapper

B-Aktier
A-Aktier

–
–

B-Aktier
–

A-Aktier
A-Aktier
A-Aktier
B-Aktier

* Styrelseleordförande Saeid Esmaeilzadeh äger mer än tio (10) procent av Serendipity Ixora Fund AB, varför hans innehav redovisas som 
hela Serendipity Ixora Fund ABs innehav om 1 868 943 aktier i bolaget.

** Ashkan Pouya, storägare med insynsställning, äger mer än tio (10) procent av Serendipity Ixora Fund AB, varför hans innehav redovisas 
som hela Serendipity Ixora Fund ABs innehav om 1 868 943 aktier i bolaget. 

*** Ledamoten Leif Ryd äger mer än tio (10) procent av Gile Medicinkonsult AB, varför hans innehav redovisas som hela Gile Medicinkonsult 
ABs innehav om 301 399 aktier i bolaget.

Befattning

VD
Styrelseordförande 

Revisor
Övriga med insyn

Styrelseledamot
Övriga med insyn
Styrelsesuppleant

Styrelseledamot 

Innehavare

Eget
Juridisk person 

–
–

Eget
–

Juridisk person
Eget

Juridisk person
Juridisk person

Insynsförteckning per 2011-12-31
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FINANSIELL INFORMATION
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

2010

-
2 470 930

-5 127 743
-121 339

-2 778 152
-8 101

-2 786 253
-

-2 786 253

2011

-
5 177 969

-9 872 273
-287 327

- 4 981 631
522 978

- 4 458 653
-

-4 458 653

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Tillgångar
Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Eget Kapital o skulder

2010

3 626 073
16 942

613 806
7 015 894 

11 272 715
9 737 365
1 535 350

11 272 715

2011

9 966 617
100 487
864 709

39 613 305
50 545 118
48 501 324
2 043 794

50 545 118

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet
Förändring rörelsekapitalet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

2010

-2 664 913
666 262

-3 044 606
11 763 860

6 720 603
295 291

7 015 894

2011

-4 171 326
257 541

-6 711 415
43 222 611

32 597 411
7 015 894

39 613 305

NYCKELTAL

Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
Justerat eget kapital
Utdelning

2010

497%
86%

9 737 365
-

2011

1981%
96%

48 501 324
-

Finansiella definitioner
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen

FINANSIELLT SAMMANDRAG (SEK)
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(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella  och                                                                           
immateriella anläggningstillgångar
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat
Årets resultat

2010-01-01-
-2010-12-31

-
2 470 930
2 470 930

-3 793 433
-1 334 310

-121 339
-5 249 082

-2 778 152

18 255
-26 356

-2 786 253

-2 786 253

-
-2 786 253

2011-01-01-
-2011-12-31

-
5 177 969

5 177 969

-7 568 685
-2 303 588

-287 327
-10 159 600

-4 981 631

526 704
-3 726

-4 458 653

-4 458 653

-
-4 458 653

Not

2

3, 5, 12
3, 4

6

13

RESULTATRÄKNING
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(SEK)

TILLGÅNGAR                                                         
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar                 
Inventarier
Summa Materiella anläggningstillgångar                                  

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2010-12-31

3 161 620
464 453

3 626 073

16 942
16 942

3 643 015

594 981
18 825

613 806

7 015 894

7 629 700

11 272 715

2011-12-31

8 339 590
1 627 027
9 966 617

100 487
100 487

10 067 104

717 643
147 066
864 709

39 613 305

40 478 014

50 545 118

Not

7

8

10

BALANSRÄKNING
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(SEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital

Summa Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2010-12-31

640 000
640 000

11 655 860
227 758

-2 786 253
9 097 365

9 737 365

647 023
146 770
741 557

1 535 350

1 535 350

11 272 715

inga
inga

2011-12-31

1 920 000
1 920 000

53 598 470
-2 558 493
-4 458 653
46 581 324

48 501 324

1 127 974
214 328
701 492

2 043 794

2 043 794

50 545 118

inga
inga

Not

9

 

11

BALANSRÄKNING
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(SEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2010-12-31

-2 778 151
121 339

18 255
-26 356

-2 664 913

-423 892
1 090 154

666 262

-1 998 651

-3 023 429
-21 177

-3 044 606

11 763 860
11 763 860

6 720 603
295 291

7 015 894

2011-12-31

-4 981 631
287 327

526 704
-3 726

-4 171 326

-250 903
508 444
257 541

-3 913 785

-6 619 311
-92 104

-6 711 415

43 222 611
43 222 611

32 597 411
7 015 894

39 613 305

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1 - Redovisnings-och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämnden allmänna råd.

Immateriella anläggningstillgångar

Patent
Avskrivningar görs med 20% per år.

Kostnader för forskning och utveckling 
Företagets forskningskostnader kostnadsförs i den period de uppkommer. Med forskningskostnader avses då utgifter för forskning som 
syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap. Med utgifter för utveckling avses utgifter där forskningsresultat eller annan 
kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer. I balansräkningen är utvecklingskostnaderna 
upptagna till anskaffningsvärde, såväl externa som interna kostnader aktiveras.Planenlig avskrivning sker fr o m den månad projektet är 
slutfört och kommersialiseras.

Materiella anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. 

Anläggningstillgångar 20% per år

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not 2 - Aktiverade utvecklingskostnader 
   
Under 2011 har utvecklingskostnader balanserats med 5 177 969 SEK (2 470 930)  varav 569 877 SEK (449 746) avser aktiverade 
lönekostnader. De balanserade utgifterna avser främst utveckling av Episealer knee.

Not 3- Rörelsens kostnader fördelat på kostnadslag

(SEK)

Personalkostnader
Administrationskostnader
Balanserade utvecklingskostnader:
 - Personalkostnader
 - Administrationskostnader
Övriga externa tjänster
Summa

2010

884 564
959 433

449 746
2 021 184

812 816
5 127 743

2011

1 733 711
1 271 580

569 877
4 608 092
1 689 013
9 872 273

NOTER
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Not 4 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Anställda

Antal anställda i medeltal
Varav kvinnor

2010

2
2

2011

3
2

(SEK)

Styrelse
VD
Övriga anställda
Sociala avgifter
Summa

2010

125 000
565 000
354 300
305 014

1 349 315

2011

150 000
714 720
513 151
517 601

1 895 472

Till verkställande direktören har under året utgått lön och ersättningar med 714 720 SEK (565 000) samt pensionskostnader  
med 65 061 SEK (36 154). Inga anställda har rätt till avgångsvederlag, inga övriga avtal finns heller mellan bolaget och VD eller ledande 
befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Till styrelseledamot Leif Ryd har utgått konsultarvode med 48 000 SEK 
(0). Till styrelsens ordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode om 50 000 SEK till vardera, totalt 150 000 SEK 
(125 000).

Not 5 - Arvoden till Revisorer

(SEK)

Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

2010

95 000
-
-
-

95 000

2011

75 000
-
-
-

75 000

Not 6 - Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

(SEK)

Patent
Inventarier
Summa

2010

117 104
4 235

121 339

2011

278 768
8 559

287 327

Könsfördelning
Styrelseledamöter

Kvinnor
Män

2010

-
5
5

2011

-
4
4

Verkställande direktör och andra befattningshavare

Kvinnor
Män

2010

2
-
2

2011

3
1
4
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Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2010-12-31

-
21 177
21 177

-
-4 235
-4 235
16 942

2011-12-31

21 177
92 104

113 281

-4 235
-8 559

-12 794
100 487

Under 2011 uppgick kostnader direkt hänförliga till nyemission till 5 417 389 SEK (1 236 141). Dessa redovisas i eget kapital som ett 
avdrag efter emissionslikviden. Den 31 december 2011 uppgick antalet aktier i bolaget till 6 400 000 fördelat på 3 377 570 A-aktier och 
3 022 430 B-aktier.

Not 8 - Materiella tillgångar

Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)

Ingående eget kapital 2008-10-06
Inbetalt under året
Aktieägartillskott
Årets resultat
Eget kapital vid periodens utgång 2009-12-31

Totalt

-
100 000

1 200 000
-540 241
759 759

Årets
resultat

-
-
-

-540 241
-540 241

Not 9 - Eget Kapital

Balanserad 
resultat

-
-

1 200 000
-

1 200 000

Aktiekapital

-
100 000

-
-

100 000
Ovillkorat aktieägartillskott uppgår till 1.200.000

Patent

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2010-12-31

33 019
552 499
585 518

-3 961
-117 104
-121 065
464 453

2011-12-31

585 518
1 441 342
2 026 860

-121 065
-278 768
-399 833

1 627 027

Not 7 - Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklings- kostnader

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2010-12-31

690 690
2 470 930
3 161 620

-
-
0

3 161 620

2011-12-31

3 161 620
5 177 969
8 339 589

-
-
0

8 339 589
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Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)

Ingående eget kapital 2010-01-01
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital vid periodens utgång 2010-12-31

Totalt

759 759
-

4 000 000
7 763 860

-
-2 786 253
9 737 366

Årets
 resultat

-540 241

-
-

540 241
-2 786 253
-2 786 253

Balanserad 
resultat

1 200 000
-432 000

-
-

-540 241
-

227 759

Överkursfond

-

3 992 000
7 663 860

-
-

11 655 860

Aktiekapital

100 000
432 000

8 000
100 000

-
-

640 000

Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)

Ingående eget kapital 2011-01-01
Nyemission 
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2011-12-31

Totalt

9 737 366
43 222 611

-
-4 458 653
48 501 324

Årets
 resultat

-2 786 253
-

2 786 253
-4 458 653
-4 458 653

Balanserad 
resultat

227 759
-

-2 786 253
-

-2 558 494

Överkursfond

11 655 860
41 942 611

-
-

53 598 471

Aktiekapital

640 000
1 280 000

-
-

1 920 000

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(SEK)

Hyra
Övriga poster
Summa

2010-12-31

7 214
11 610
18 824

2011-12-31

71 500
75 566

147 066

(SEK)

Upplupna styrelsearvoden
Upplupna semesterlöner
Övriga poster
Summa

2010-12-31

164 276
65 148

512 134
741 557

2011-12-31

197 130
124 878
379 484
701 492

Konsultförhållande finns med styrelseledamoten Leif Ryd samt med aktieägaren Vator Capital AB som tillhandahåller  
IR-tjänster åt Episurf. Till aktieägare Vator Capital AB har konsultarvode utgått med 482 711 SEK (257 282) och till styrelseledamot  
Leif Ryd har utgått konsultarvode med 48 000 SEK (0). Till styrelsens ordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode 
om 50 000 SEK till vardera, totalt 150 000 SEK (125 000).

Not 12 - Närstående transaktioner

Not 11 - Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Bolagets ansamlade underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2011 till 7 625 220 SEK  (3 184 791). Uppskjuten skattefordran 
har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.

Not 13 - Skatter
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNADE

Ashkan Pouya, Styrelsesuppleant              Saeid Esmaeilzadeh, Ordförande

Leif Ryd, Styrelseledamot               Thomas Nortoft, Styrelseledamot

Nina Bake, VD

Stockholm den 28 mars 2012

Vår revisionsberättelse har lämnats in den 28 mars 2012
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Text
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BOLAGSORDNING
Bolagsordning för Episurf Medical AB, org. nr: 556767-0541 

Antagen på ordinarie bolagsstämma 2011-06-30

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

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av material för medicintekniska ändamål 
och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 920 000 och högst 7 680 000 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 400 000 och högst 25 600 000.

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

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

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

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

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

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och 
konvertibler.
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Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 
slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad 
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.

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

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller 
utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9  Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 
webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra et teller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det 
sätt som anges i föregående stycke.

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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
    a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
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8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

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