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Leder vägen mot 
patientspecifik behandling 
• Episurf Medical är ett medicinteknikbolag vars mål är att göra 

patientspecifika implantat till standard inom ortopedin. Bolaget 
erbjuder patientspecifika implantat till patienter i förstadiet till 
artros. Huvudprodukten är i nuläget Episealer, ett skräddarsytt 
knäimplantat som hittills har visat på mycket god kliniska data. 
 

• Bolaget adresserar ett nischsegment inom knäledsrekonstruktion 
där det idag saknas effektiva behandlingsmetoder. Vi bedömer att 
detta segment har stor tillväxtpotential och att Episurf genom sin 
konkurrenskraftiga teknologi har en god möjlighet att nå betydande 
marknadsandelar. De större bolagen inom ortopedin har, genom 
förvärv och investeringar, även börjat visa intresse för detta 
medicinska problem. 
 

• Viktiga milstolpar för bolaget är att satsningen mot USA-
marknaden fortskrider enligt plan, fortsatta kliniska resultat som 
ger stöd åt bolagets teknologi samt en breddning av Episealer-
användare på befintliga marknader. 

 

• Vi inleder bevakning av Episurf med ett motiverat värde på SEK 7,5 
per aktie i vårt huvudscenario. Vårt pessimistiska Bear-scenario 
uppgår SEK 3 per aktie och där vårt optimistiska Bull-scenario 
uppgår till SEK 11,2 per aktie. 

6,0 poäng 7,0 poäng 5,5 poäng 0,0 poäng 0,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 6,0 

Antal aktier (milj) 30,5 

Börsvärde (MSEK) 183 

Nettoskuld (MSEK) -5 

Free float (%) 78 % 

Dagl oms. (’000) 320 
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 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Omsättning, MSEK 2 2 6 14 25 
Tillväxt 137% 4% 141% 125% 87% 

EBITDA -58 -57 -59 -69 -50 
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

EBIT -62 -61 -65 -76 -57 
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

Resultat före skatt -62 -61 -65 -76 -57 
Nettoresultat -62 -61 -65 -76 -57 
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg 
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2016  2017  2018E  2019E  2020E  

P/E 0,0 0,0 Neg Neg Neg 
EV/S Neg Neg 29,6 18,8 12,4 
EV/EBITDA 0,7 1,3 Neg Neg Neg 

 

 

 
 

2016  2017  2018E  2019E  2020E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA 0,00 -2,00 -2,12 -2,49 -1,86 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 – 

Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Vinstutsikter 

Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 – 

Affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Investeringscase 

En misstrodd aktie  

När Episurf Medical (Episurf, bolaget) noterades på OMX Nasdaq 

Stockholms huvudlista under 2014 var den generella uppfattningen om 

bolaget att försäljningen skulle ta fart snabbare än vad som sedan visade sig 

vara fallet. De högt ställda förväntningarna och en försäljning som inte har 

lyft har satt press på aktien som stundtals under 2018 har handlats ner mot 

lägsta nivåer sedan notering.  I takt med att aktien har gjort en resa söderut 

har Episurfs verksamhet utvecklats positivt ur flera hänseenden. Vi ser i 

Episurf ett bolag med helt andra förutsättningar än när de noterades för fyra 

år sedan. 

Vad har ändrats? 

Patientspecifik behandling sker nu 

De senaste årens framsteg inom till exempel avancerad bildteknik har delvis 

förändrat förutsättningarna inom ortopedisk industri där man nu i högre 

grad kan erbjuda individanpassade implantat. Att tillverka individanpassade 

implantat till patienter med avgränsade brosk- och benskador är kärnan i 

Episurfs affärsidé och något som de är ensamma om att erbjuda inom sin 

nisch. Normen vid behandling av artros eller avgränsade broskskador har 

varit att använda olika standardimplantat, så kallade direkt-från-hyllan 

implantat. 

 

Episurf har nu kliniska data 

Vi menar att Episurf har goda förutsättningar att etablera sin teknologi hos 

ortopedkliniker på global nivå. Bland annat kan bolaget, genom sin unika 

förplaneringsprocess, göra en bedömning av djupet på skadan på brosk och 

underliggande ben, detta är av yttersta vikt ur ett smärthänseende. Vidare 

har Episurf i kliniska studier kunnat visa på potential till att stoppa 

artrosförloppet genom deras implantat. Detta uppmärksammades i den 

ortopediska industrin årsrapport, Orthoworld (2016), som unika resultat. 

Episurfs kliniska resultat vittnar såhär långt också om en signifikant, patient-

upplevd förbättring efter operation och låga revisionstal på utförda 

operationer.    

Lyckas bolaget med att etablera sin metod i behandlingsalgoritmen för 

avgränsade brosk- och benskador tror vi att den trögrörliga marknad som 

kännetecknar ortopedin istället kommer att spela Episurf i händerna. 

Ortopeder kommer då vara ovilliga att lämna en teknologi som de ser har 

klara fördelar och har lärt sig hantera. Detta leder till höga utbyteskostnader 

för klinikerna och en uthållig konkurrensfördel för Episurf. 

 
  

Patientspecifik 

behandling är en tydlig 

marknadstrend inom 

ortopedin 

Robusta kliniska resultat 

såhär långt, med låg 

revisionsandel 
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En stor patientgrupp står utan effektiva behandlingsmetoder 

Inom den ortopediska industrin råder det ett behandlingsgap för 

medelålderspatienter som dras med avgränsade broskskador i knä. Våra 

egna uppskattningar gör gällande att marknadspotentialen för denna 

patientgrupp med marginal kan uppgå till mellan SEK 7 - 10 miljarder årligen 

i USA och Europa. Episurf, som en av få aktörer, riktar in sig mot detta 

behandlingsgap. 

 

Värdedrivare under 2018 

Vi anser att de viktigaste milstolparna under innevarande år är: 

 

• Interims-resultat från multicenterstudien i Europa samt kliniska 

resultat från funktionalitetsstudien som genomförs hos Charité. Vi 

tror att resultat från dessa studier kan presenteras under andra 

halvåret 2018. 

• Godkännande från FDA att utföra IDE-studie (Investigational 

Exemption Device) samt val av klinisk huvudprövare för studien. Vi 

tror att FDA-godkännande kan ske under innevarande kvartal 

(kv2’18) och att val av huvudprövarklinik kan ske i början på andra 

halvåret 2018. 

• Ett avtal med en industriell partner för USA-marknaden 

• En ökad användarbas av referenskliniker på befintliga marknader i 

Europa samt fler experter (Key Opinion Leaders) som börjar 

använda Episealer-teknologin vilket följaktligen leder till en 

uppåtgående trend i orderingång. Vi kommer dock inte fästa för stor 

vikt vid orderfluktuationer i enskilda kvartal. 

• Lansering av nya produkter. Till exempel är produkten Episealer för 

talus i sen utvecklingsfas, de första operationerna är planerad att 

genomföras under innevarande kvartal (kv2’18). Episealer-talus fås 

på köpet i vår värdering då den för närvarande inte är inkluderad i 

vår modell. Om bolaget följer sin planerade plan för Episealer-talus 

är det troligt att vi kommer ta med den i vår värdering under senare 

delen av 2018. 

 

Vår värdering av Episurf indikerar uppsida 

Vi värderar Episurf enligt en diskonterad kassaflödesmodell och landar i vårt 

basscenario på SEK 7,5 per aktie med ett värderingsintervall om SEK 3 – 11,2 

per aktie. Vårt basscenario stöds och bekräftas med marginal av 

multipelvärdering baserat på 2024 års diskonterade försäljning samt 

relativvärdering gentemot andra medicintekniska bolag.  

I ett aktuellt läge, där aktien stundtals har handlats ner mot lägstanivåer 

sedan notering och såhär långt har varit en besvikelse hos marknaden är 

också förväntningarna lågt ställda på bolaget. I Episurfs fall ser vi ett bolag 

där förutsättningarna i caset är mer gynnsamma nu än vad de har varit 

tidigare. 

Ortopedin brottas med ett 

medicinskt problem 

Vi förväntar oss fler 

kliniska resultat under 

2018 som ger stöd åt 

Episealer-teknologin 

Resan mot USA-

marknaden har 

påbörjats: FDA-

godkännande för 

genomförande av IDE-

studie kan ske redan i 

kv2’18 

Nya produkter står på tur 

att snart kunna lanseras 

Redeye inleder bevakning 

av Episurf 
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Risker i caset 

En ny behandlingsmetod i en trögrörlig industri 

Episurfs övergripande mål, att göra patientspecifik behandling till standard 

inom ortopedin, ställer delvis nya krav i processen. Till exempel behöver ett 

särskilt protokoll vara installerat i MR-kameran för att kunna ta fram en så 

exakt digital 3D-modell av knät som möjligt. Vidare behöver ortopeder lära 

sig en ny teknologi och behandlingsmetod. För ortopeder är detta en 

omställningsfråga i en konservativ bransch. Episurf behöver troligen visa på 

starka långtidsdata, både ur ett kliniskt- och hälsoekonomiskt perspektiv, för 

att få verklig marknadsacceptans. Tidsfaktorn för marknadsacceptans är en 

av de faktorer vi tar hänsyn till i våra scenariomodeller. 

 

Episurfs produkter kan kräva en ny form av ersättningssystem 

Ersättningssystemen från sjukhus och andra betalare är satt under press 

inom ledrekonstruktion, prispressen har legat stadigt runt 2 procent de 

senaste åren. Att därutöver få egna ersättningskoder är en utmaning som 

kommer ta tid. Ersättningssystemen kommer lägga allt större fokus på 

implantatslösningar som bidrar till en sänkt totalkostnadsbild. Att visa på 

hälsoekonomiska fördelar är därför av avgörande betydelse för att på sikt 

erhålla tillfredsställande ersättningsnivåer för sina implantat. 

 

Episurf ingick nyligen avtal om extern finansiering, hur långt 

räcker det? 

Episurf befinner sig i tidig kommersiell fas och står inför en omfattande 

satsning för att ta sig in på USA-marknaden. Vi bedömer att Episurf 

fortfarande har flera år kvar till lönsamhet. Skulle det externa avtalet med 

konvertibellösningar inte utvecklas väl eller att kommersialiseringsarbetet 

med Episealer fördröjs kommer ytterligare kapital behövas. 
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Det medicinska problemet 

Avgränsade knäskador på brosk och underliggande 
ben 

Ursprunget till en avgränsad broskskada är ofta av traumatisk karaktär 

såsom en idrottsskada. Det finns också indikationer på att man genom 

repetitiv stress på leder, till exempel övervikt, ådrar sig avgränsade brosk- 

och benskador. Knäleden är kroppens största led och utsätts stundtals för en 

belastning som kan vara upp till åtta gånger kroppsviktens. Behandling av 

tidiga avgränsade brosk- och benskador på knäleden, vilket också kan 

definieras som en tidig artros, utgör ett olöst problem inom den ortopediska 

industrin, och intresset för att lösa problemet är stort. Det utgör ett 

medicinskt problem ur flera aspekter. Dels har dessa skador dåliga 

självläkningsegenskaper och kan obehandlat leda till att fullskalig artros 

utvecklas. Dels är dessa skador vanligt förekommande, inte minst bland 

medelålders patienter. Vidare är detta ett tillstånd förknippat med smärta, 

en nedsatt funktion att utföra dagliga aktiviteter och en försämrad 

livskvalitet. Slutligen saknas det idag effektiva behandlingsmetoder för en 

stor del av denna patientgrupp. Vi redogör för dessa aspekter i detta avsnitt, 

var för sig, då det är viktigt för att förstå det problem som Episurf har som 

mål att lösa. 

Broskets egenskaper ger dåliga möjligheter till 
självläkning 

En fokal (avgränsad) broskskada till följd av trauma eller repetitiv stress 

innebär att brosk bryts loss och att underliggande ben blir exponerat. Detta 

ökar även risken för skador på det underliggande benet. Brosk är en 

mjukvävnad i kroppen med unika egenskaper att klara av påfrestningar. Dess 

kudd-liknande funktion gör att ben och leder kan röra sig mjukt och smidigt 

när det befinner sig i rörelse. Samtidigt består brosk av relativt få antal celler 

och där den vanligaste broskcellstypen är kondrocyter. Kondrocyter skyddas 

En obehandlad, 

avgränsad broskskada 

kan utvecklas till artros 

En avgränsad broskskada 

uppstår ofta till följd av 

trauma eller genom 

repetitiv stress 

Bolagsbeskrivning 

Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag vars mål är att göra 

användandet av patientspecfika implantat till norm för behandling av 

medelålderspatienter som lider av smärta och försämrad livskvalitet på 

grund av avgränsade brosk- och benskador. För närvarande saknas 

adekvata behandlingsalternativ för denna patientgrupp och där en 

obehandlad broskskada kan leda till att fullskalig artros utvecklas. 

Verksamheten är för närvarande fokuserad till knäimplantat där 

bolagets huvudprodukt är Episealer. I slutet av år 2017 hade cirka 300 

ingrepp gjorts med Episealer-implantatet. Uppföljningsdata från dessa 

patienter har hittills visat på mycket goda resultat. 

Bolaget har cirka 27 anställda och med huvudkontor i Stockholm. Sedan 

2014 är Episurf noterat på OMX Nasdaq Stockholms huvudlista, i 

segmentet Small Cap. 
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av en extracellulär matrix vilket inte reagerar med sin omgivning. Broskceller 

tenderar vidare att tappa kraft med stigande ålder vilket skapar en oförmåga 

att reparera sig självt. Istället kan en degenerativ utveckling ske där en total 

nedbrytning av brosk skapar friktion, det vill säga ett tillstånd av ben-mot-

ben. Det är i detta skede ledsjukdomen artros har utvecklats, det är ett 

förlopp som kan ta decennier. Risken för att utveckla artros ökar om man 

låter skadorna förbli obehandlade. 

Avgränsade knäbroskskador – vanligt! 

Artroskopi är ett titthålsingrepp där man undersöker tillståndet i en led. Man 

kan också i kombination med artroskopi utföra behandling. Vanligt 

förekommande behandling vid artroskopi är då att man putsar till och 

avlägsnar utnött brosk, behandlingsmetoder i detta fall är till exempel 

debridering eller spolning.  

Enligt Transparency Market Research (TMR) estimerades för 2017 att 4,2 

miljoner knäartroskopier gjordes i Nordamerika (USA och Kanada). 

Motsvarande siffra för Europa var 1,2 miljoner. Studier har visat att mer än 

60 procent utav de knäartroskopier som årligen genomförs identifierar man 

någon form av broskskada1. Cirka 10 procent bedömdes ha en så pass 

allvarlig skada att behov av ingrepp förelåg2. Widuchowski et al (2007) 

fastslog att cirka 9 procent av artroskopi-patienterna var under 50 år och som 

hade behov av att få behandling. 

Om vi utgår från Widuchowski et al (2007) resultat om att cirka 9 procent av 

årliga genomförda artroskopier är under 50 år och med en tillräckligt stor 

broskskada för att vara aktuell för någon typ av behandling skulle det utgöra 

knappt 500,00 årliga fall av knäbroskskador för denna patientgrupp. Denna 

uträkning innefattar dock broskskador på vissa delar av knät, till exempel 

patella, som inte Episurf adresserar i nuläget. Broskskador i kondyl- och 

trochleaområdet tillhör dock de vanligaste knäskadorna, speciellt de i 

kondylområdet. Om vi antar att 70 procent av de årliga, möjliga 

småimplantatsingrepp som skulle kunna göras är inom de områden 

Episealer behandlar ger det oss 350,000 årliga ingrepp på bolagets 

kommande nyckelmarknad, USA, tillsammans med existerande och 

kommande marknader i Europa. 

Avgränsade knäbroskskador – smärta! 

Patienter som dras med djupa, fokala broskskador upplever ett tillstånd av 

smärta, sämre möjlighet att genomföra dagliga aktiviteter och därmed en 

försämrad livskvalitet. En av de vanligaste metoderna för att mäta kliniska 

framsteg inom den ortopediska industrin är KOOS (Knee Injury and 

Osteoarthritis Outcome Score) skalan. KOOS är ett självadministrerande 

formulär som fylls i av patienten både före och efter operation. KOOS 

behandlar frågor inom skalorna smärta, symptom, vardagsliv, sport och 

livskvalitet. Svaren översätts till en skala 0 – 100 där 0 representerar 

extrema knäproblem och 100 inga knäproblem. Genom att jämföra 

                                                           
1 Hjelle et al, Athroscopy (2002);  Widuchowski et al, Knee 14(3):177-182 (2007) 
2 Aroen et al, Am J Sports Med (2004) 

Småimplantatsingrepp 

skulle årligen kunna 

uppgå till 350,000 



Episurf Medical 

 

Bolaganalys 
10 

patientens själv-skattning före med efter operation får man ett subjektivt 

mått på eventuell förbättring. 

Baserat på KOOS formuläret har studier visat att patienter med avgränsade 

broskskador i knä upplever en försämrad livskvalitet på samma låga nivå som 

patienter med fullskalig artros3. Heir et als (2010) tvärsnittsstudie 

innefattade en insamling av tidigare studier utvärderade med KOOS där man 

analyserade patienters betyg av sitt tillstånd i knät före behandling. 

Patienterna delades in i olika kategorier varav patienter med fokala 

broskskador var en av grupperna. Snittbetyget i gruppen med fokala 

knäbroskskador låg på 27,5 på KOOS skalan, detta var alltså i linje med de 

grupper som innefattade knäartrospatienter. 

En ytterligare faktor i broskets egenskaper som är viktigt att känna till är att 

brosk saknar nervceller och känner därmed inte av smärta. Den smärta 

patienter upplever i leder är istället relaterat till benet som brosket ska 

omgärda. Detta har stor betydelse för Episurfs konkurrensfördelar, vilket vi 

kommer komma tillbaka till. 

Behandlingsgap hos patienter med knäbroskskador 

Avgränsade knäbroskskador och skador på underliggande ben är alltså ett 

tillstånd med svaga möjligheter till självläkning och som kan leda till en 

progressiv utveckling mot artros. Vidare har vi konstaterat att dessa skador 

är omfattande, antalet årliga småimplantatsingrepp skulle kunna uppgå till 

350,000 på medelålderspatienter inom de broskområden i knät som Episurf 

adresserar. Det finns även indikationer på att detta är ett tillstånd med 

smärta och med sämre möjlighet att utföra dagliga uppgifter, på jämförbar 

nivå med artrospatienter. Det slutar inte heller där. Det medicinska 

problemet inkluderar också en avsaknad av effektiva behandlingsmetoder. 

Man har till och med gått så långt som att säga att det för 

medelålderspatienter som dras med knäbroskskador existerar ett 

behandlingstomrum. Vi redogör först dock vilka behandlingsalternativ som 

finns att tillgå idag. 

 

De vanligaste behandlingsmetoderna är behandling vid artroskopi 

(debridering eller spolning), mikrofrakturering, mosaikplastik eller 

broskcellstransplantation. Den vanligaste av de biologiska metoderna är 

behandling vid artroskopi (debridering eller spolning). Denna 

behandlingsmetod är av renoverande karaktär och återställer således inte 

tillståndet i knät mer än tillfälligt. Cirka 180,000 behandlingar i samband 

med artroskopi görs årligen i USA och Europa4. 

Mikrofrakturering är att ses som första linjens behandling vid broskskador 

mindre än 2 cm². Man borrar då små hål i det underliggande benet där 

broskskadan sitter i syfte att åter främja celltillväxt. Även denna metod är 

kontroversiell då långtidseffekterna av behandlingen är osäker. För 

mikrofrakturering görs cirka 150,000 ingrepp årligen i USA och Europa. 

 

                                                           
3 Heir et al, Am J Sports Med (2010) 
4 Med debridering som behandlingsmetod. 

Studier har visat att 

patienter som dras med 

avgränsade broskskador 

har likvärdig smärta som 

artrospatienter 

Smärtan sitter i benet, 

inte brosket 

Cirka 180,000 ingrepp i 

samband med artroskopi 

görs årligen 

Cirka 150,000 ingrepp 

med mikrofrakturering 

görs årligen 
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De mindre vanliga ingreppen är mosaikplastik samt 

broskcellstransplantation. Mosaikplastik innebär att man tar och borrar ut 

brosk från icke-viktbärande yta, antingen från patienten själv eller från en 

donator. Det utborrade brosket ersätter sedan den bortopererade 

broskskadan. Resultatet blir en kullerstensyta. Läkningstiden för denna 

procedur är ofta lång. 

Broskcellstransplantation är en tvåstegsmetod. Först tar man broskbitar från 

en icke-viktbärande yta för att fria och förmera broskcellerna i ett labb över 

flera veckor. Sedan implanteras broskcellerna i det skadade broskområdet 

(efter att den skadade broskytan rensats ren). För broskcellstransplantation 

i knäleden, som är en dyr procedur, utförs det cirka 4,000 procedurer varje 

år globalt, för mosaikplastik har vi ingen tillförlitlig statistik på hur många 

årliga procedurer som görs. 

 

Biologiska behandlingsmetoder används oftast i ett tidigt skede av fokal 

knäbroskskada och främst för patienter under 35 år. För patienter äldre än 

35 år tenderar resultaten att bli tvivelaktiga och med längre 

rehabiliteringstid. I andra änden av behandlingsparadigmet återfinns 

knäplastik vilket innebär att man ersätter knät med en protes. Den vanligaste 

kirurgin i detta skede är att man ersätter hela knäleden med en protes. Detta 

kräver att man före operation avlägsnar stora mängder ben. Man måste då 

säkerställa att man, efter avlägsnandet, rensar för benspillror så att inte 

komplikationer uppstår efter operation. En mindre vanlig men dock växande 

proteskirurgi är partiell knäplastik, då endast den skadade delen i knät 

ersätts med en protes. 

Oavsett vilken typ av knäplastik som görs är det ett stort ingrepp där 

patienten i princip avsäger sig möjligheten att leva ett fullt, aktivt liv. Av den 

anledningen är man därför ovillig att genomföra knäplastik på patienter 

yngre än 65 år, dock sker beslut om vilken behandling patienten ska genomgå 

i varje enskilt fall. På de tio största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, 

Italien, Spanien, Storbritannien, Japan, Brasilien, Kina och Indien) 

genomförs årligen cirka 1,5 miljoner knäprotesoperationer. I mer än 90 

procent av fallen är artros orsaken till att en knäprotesoperation görs. 

 

Nedan illustrerar vi schematiskt och något förenklat det nuvarande 

behandlingsparadigmet för patienter med knäbroskproblematik. I figur 1 

visas anatomin för ett friskt knä. Knäleden är belägen mellan den nedre delen 

av lårbenet (femur), knäskålen (patella) och övre delen av skenbenet (tibia). 

Där dessa tre ben möts undviks friktion genom brosket (articular cartilage). 

Menisken är beläget mellan tibia och femurbenet och är broskkuddar som 

agerar stötdämpare i leden. Knät håller samman benen och ger stabilitet 

genom fyra ledband. I figuren nedan har två av ledbanden, Lateral Collateral 

Ligament (LCL) och Anterior Cruciate Ligament (ACL), märkts ut. På 

innersidan av knäleden finns även ledbandet Medial Collateral Ligament 

(MCL). Bakom ACL, sett framifrån, återfinns ledbandet Posterior Cruciate 

ligament (PCL). Även musklerna omkring knät spelar en central roll för att 

uppnå stabilitet och styrka.  

Biologiska 

behandlingsmetoder 

tenderar att ge sämre 

resultat efter 35 års ålder 

Knäplastik – en stor och 

omfattande operation 
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Den mittersta bilden visar ett tillstånd där brosk har brutits ner vilket skapar 

friktionsytor. Mellan figur 1 och figur 2 och i unga år prövas möjligen olika 

former av biologiska metoder som beskrevs ovan. Roos et al (2015) beskriver 

annars ett vanligt behandlingsmönster där man inväntar total led-

destruktion, för att därefter genomföra det enda återstående alternativet, 

knäplastikoperation (figur 3). Livslängden för en knäprotes är 20 – 30 år. 

Det är ytterligare ett argument mot att utföra knäplastik i alltför tidig ålder 

då man inte vill riskera att behöva utföra två knäplastikoperationer på 

samma patient. 

Vad som inte framgår av figurerna ovan är att behandlingsgapet är ett 

åldersrelaterat gap mellan cirka 35 – 65 år. Denna grupp svarar alltså dåligt 

på de biologiska alternativen men är samtidigt troligen för unga eller ovilliga 

att genomgå knäplastik.  

Teorin om detta behandlingsgap bedömer vi som vedertaget inom ortopedin. 

Det har uppmärksammats i flera vetenskapliga publikationer. London et al 

(2011) lyfte i en publicerad artikel fram hypotesen om ett gap i 

behandlingsparadigmet för knäartrospatienter. Uppskattningsvis bedömdes 

3,6 miljoner människor befinna sig i behandlingsgapet, något man tror 

kommer öka till cirka 5 miljoner människor år 2025. Snittdurationen för hur 

länge man beräknades befinna sig i behandlingsgapet var 20 – 40 år. Flera 

av dessa år är förknippade med smärta, försämrad livskvalitet samt stora 

samhällsekonomiska kostnader. Artikeln belyser att småingreppsprocedurer 

kan åstadkomma effektiv behandling för dessa patienter och ha förmågan att 

lindra smärta och potentiellt stoppa artrosförloppet. Detta konstaterar 

författarna är något som saknas idag. 

 

Li et al (2014) genomförde en enkätstudie bland ortopeder i Nordamerika, 

Sydamerika, Europa, Australien och Asien. 173 ortopeder genomförde 

enkäten. Närmare 70 procent av ortopederna upplevde att det finns ett 

behandlingsgap för patienter som har tidig- eller medelutvecklad knäartros. 

84 procent ansåg att det borde finnas bättre behandlingsalternativ för 

artrospatienter under 60 år. Det framkom även att behandling av patienter 

med tecken på tidig knäartros varierar avsevärt mellan ortopederna. Att få 

fram en effektiv behandling för patienter i behandlingsgapet skulle ge stora, 

samhällsekonomiska vinster enligt dessa resultat.  

“Too often, health-care 

providers passively await 

final ‘joint death’, 

necessitating knee and hip 

replacements.” (Roos et al, 

2015) 

Enligt London et al väntas 

5 miljoner amerikaner 

befinna sig i 

behandlingsgapet år 2025 

Snittdurationen för 

behandlingsgapet 

bedömdes till mellan 20 - 

40 år (London et al (2011) 

“There is a large 

population 

of patients with painful 

knees and early arthritis 

for whom 

arthroplasty is 

inappropriate.” (Li et al, 

2012). 

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Källa: orthoinfo.aaos.org
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Episurfs lösning på problemet 

Produktportföljen 

"Hur kan man behandla avgränsade broskskador som drabbar 

människor i medelålder och som hämmas att leva ett aktivt liv?” 

”Hur påverkar det artrosförloppet om man kan behandla avgränsade 

broskskador?" 

Utifrån dessa frågeställningar grundades Episurf av professor Leif Ryd år 

2008. Avsaknaden av effektiva behandlingsmetoder för de 

medelålderspatienter som drogs med avgränsade broskskador och 

hämmades från att leva ett aktivt liv var välkänt inom ortopedin, åt detta 

problem beslutade sig Leif Ryd för att göra något åt genom grundandet av 

Episurf. Bolaget riktade tidigt i sin verksamhet in sig mot att utveckla 

implantat för knän, dels för att knän är en av de vanligaste lederna där 

broskskador och artros uppkommer, dels för att det är en led som utsätts för 

stora påfrestningar. 

Episurfs huvudprodukt för knän är Episealer, ett patientspecifikt 

ytersättningsimplantat designat och tillverkat baserat på magnetisk 

resonanstomografibilder (MR-bilder). En MR-kamera använder sig av 

magnetfält och radiovågor för bildavgivning av till exempel organ och 

mjukvävnader i kroppen. Episurf har utvecklat ett protokoll som installeras 

i MR-kameran. Detta säkerställer att uppladdningen av MR-bilderna till 

µiFidelity, Episurfs egenutvecklade IT-plattform, sker enligt fördefinierade 

parametrar och utifrån optimerade MR-sekvenser. Bilderna anonymiseras 

och överförs digitalt genom µiFidelity. 

Utifrån MR-bilderna framställs en digital 3D-modell och en 

skademarkeringsrapport av knät tas fram. Skademarkeringsrapporten, 

Epioscopy, är CE-märkt sedan 2016 och gör att radiologerna hos Episurf kan 

visualisera broskskador, skador på underliggande ben, ben ödem, spår från 

eventuella tidigare operationer, tecken på artros och andra eventuella 

skador. 

Episurfs småingreppsimplantat är inte meningen att passa alla patienter 

med knäledsbesvär. Till exempel kan en fullt utvecklad artros inte behandlas 

med Episealer. Episurfs produkter är inom kategorin ytersättningsimplantat 

för medelålderspatienter som dras med fokala knäbroskskador. Episurf 

strävar efter att konstruktivt avgöra vilka av de förfrågningar som kommer 

in i orderhanteringssystemet som kan vara lämpade för ett Episealer-

implantat. 

Om det bedöms att patienten passar för ett Episealer-implantat, kommer ett 

förslag på slutlig design att tas fram med den exakta positionen för vart 

implantatet ska sättas in. Design med avseende på storlek, tjocklek och 

kontur på implantatet tas fram med stöd av Epioscopy och 3D-modellen. 

Ortopeden kan i detta steg själv gå in i systemet och se designförslaget för 

bedömning och planering av lämplig kirurgisk procedur. Processen sker 

således transparent med kirurgen. Episurfs ambition är att leverera tillbaka 

ett designförslag till kirurgen inom fyra arbetsdagar från det att förfrågan har 

Episealer – en noggrann 

process i flera steg 
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skickats in till ordersystemet. Genom fortsatta satsningar på IT-plattformen 

och en minskning av de manuella stegen i processen, ska denna ledtid kunna 

kortas ner till en arbetsdag på sikt. Parallellt med detta sker design av 

patientspecifika instrument att användas vid operationen. 

 

Efter att ordern har lagts överförs de patientspecifika ritningarna samt 

ritningar för de patientspecifika operationsinstrumenten digitalt till 

underleverantörer för omedelbar tillverkning. Bolagets underleverantörer är 

noggrant utvalda för att klara de krav, såsom full spårbarhet igenom hela 

varuförsörjningskedjan och att i endast begränsad omfattning kunna planera 

för produktion innan beställning har gjorts, som ställs på en patientspecifik 

produktionsprocess. Tillverkning utav implantatet sker genom femaxlig 

fräsning av en koboltkromlegering. För vissa delar, såsom 

guideoperationsinstrumentet sker tillverkning genom ”additive 

manufacturing”, även kallat 3D-printing.  

Episurf har för sin varuförsörjningsprocess ett långsiktigt mål att få ner 

ledtiden för tillverkning, vilket idag ligger på cirka fyra veckor, samt att 

minska produktionskostnaderna. Genom att successivt flytta tillverkning 

internt kan kostnaderna för till exempel fräsning och tillverkning av 

verktygskit, som idag står för mer än halva produktionskostnaden, minskas 

väsentligt. Bolaget har redan idag utvecklat processer för att hantera ökade 

produktionsvolymer. Bolaget uppger att så länge man har processer för att 

kunna möta de specifika krav som ställs på patientspecifik produktion finns 

inget tak på vilka efterfrågevolymer man kan möta. Genom åtgärder som 

minskar ledtiden och att mer tillverkning sker internt räknar man med att 

kunna uppnå en ökad bruttomarginal ifrån dagens nivåer på 50 procent upp 

mot 80 procent. 

Episealer-implantatet är en helhetsdel, designat med en hatt med en 

patientspecifik kontur och en peg som ger stabil fixering. Implantatet består 

av en metallegering i koboltkrom där undre- samt sidoytan på hatt och peg 

är dubbelbelagd med ett undre ytskikt av titan och ett yttre skikt av 

hydroxylapatit, detta för att säkerställa stabilitet och säker infästning till ben 

och broskomgivning. 

 

 Källa: Episurf Medical

Episealer implantat

Bild på ett Episealer-implantat. Övre ytan på hatten är patientspecifik. Implantatet är i koboltkrom vilket är ett 

material som är beprövat för medcinsk användning. Sidoytan på hatt, undre del av hatt, samt peg är belagd med 

titan och ett yttersta lager med hydroxylapatit vilket skapar stabilitet och säker infästning. 
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Episealer för knän finns i tre produktlinjer: Episealer Condyle Solo, Episealer 

Trochlea Solo och Episealer Femoral Twin. Vilken Episealer som passar bäst 

beror på vart i knät skadan sitter. Episealer Condyle Solo är avsedd för 

användning antingen i den mediala eller laterala femorala kondylen i 

knäleden. Episealer Trochlea Solo är avsedd för användning i 

trochleaområdet i knäleden. Episealer Femoral Twin är avsedd för avlånga 

defekter som kan finnas både på kondyl- och trochlea området. Gemensamt 

för Episealer produkterna är att de återställer den skadade ledytan för att 

lindra smärta. Samtliga produkter är CE-märkta. 

 

Operation sker med hjälp av Episealer Toolkit, de CE-märkta och 

patientspecifika operationsinstrumenten. Totalt är det inte mer än 7 - 8 olika 

instrument som används vid operationen. Instrumenten innefattar bland 

annat ett dummyverktyg, ett guideinstrument och en borr. 

Guideinstrumentet är en borrmall som placeras över skadan under 

operation. Genom att den är patientspecifik utgör den närmast en spegelbild 

av den verkliga ledytan. En operation med Episealer tar cirka 25 – 45 minuter 

från det att man öppnar upp knät till det att man syr igen. Genom 3D-

modellen och skademarkeringsrapporten har djup och storlek på skada, både 

på brosk och underliggande ben, lokaliserats och därmed fastställt vart 

implantatet ska sättas in. Ett mindre broskskadeingrepp har vissa analogier 

med hur man lagar ett hål i en tand. Likt en tandläkare borrar ortopeden bort 

den skadade delen på brosk och underliggande ben och ersätter hålet där 

skadan var med ett metallimplantat. I Episealers fall trycks implantatet in i 

det utborrade hålet genom så kallad press-fit funktion. Episealer Toolkit 

säkerställer en smidig operation, ett ingrepp med Episealer är ofta dagkirurgi 

vilket innebär att patienten går hem samma dag som operationen utförs på. 

Operationen följs av en rehabiliteringsperiod där patienten beräknas vara 

återställd efter 5 - 8 veckor. Rehabiliteringstiden, som är en av de viktigaste 

faktorerna när en ortoped bestämmer vilken behandling patienten ska 

genomgå, är därmed väsentligt kortare än för samtliga biologiska 

behandlingsmetoder för broskskador och för knäplastik. För knäplastik och 

biologiska metoder behövs ofta en rehabiliteringstid längre än sex månader. 

Därmed erhålls också betydande hälsoekonomiska fördelar med Episealer-

behandling till följd av lägre sjuktal.  

En rehabiliteringstid 

avsevärt kortare än 

existerande 

behandlingsmetoder 

Källa: Episurf Medical

Episurf's knäprodukter adresserar olika områden på knät
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Prekliniska data – Episurf har gjort sin hemläxa 

När man sätter in något i kroppen på en människa, till exempel ett implantat, 

är det avgörande att man vet att implantatet har förmågan att sitta kvar 

säkert och stabilt under mycket lång tid, allra helst ska det kunna sitta kvar 

för evigt. Omgivande brosk behöver acceptera implantatet så att inte 

inflammationer uppstår. När Episurf inledde prekliniska studier var 

hypotesen att hydroxylapatit, en mineralförening som har varit etablerat 

inom ortopedisk industri under mer än 30 års tid för dess egenskaper att 

kunna fästa till ben, även skulle ge en säker infästning till omgivande brosk. 

 

Episurf genomförde prekliniska studier på får under perioden 2009 – 2011 i 

syfte att utvärdera funktionalitet och infästning. Får är en vanlig djurmodell 

för prekliniska tester av artros då de har en biomekanik och anatomi som 

påminner om människans. I pilotstudien opererades 11 får och där två 

implantat utvärderades. En noggrann utvärdering av positionen av 

implantatet efter operation gjordes där det fastslogs att det var en stark 

korrelation mellan positionering av implantatet och skadan på brosket. Ett 

metallimplantat får aldrig bukta ut från motsvarande nivå av 

broskomgivning, utan snarare sättas in något under. Sätts implantatet för 

djupt å andra sidan kan kanterna bli mekaniskt överbelastade med ledvätska, 

en så kallad ”pot-hole” (tjälskott)-effekt uppstår då. Slutsatsen därav var att 

det kommer krävas både kirurgisk precision och tillförlitliga 

operationsinstrument för att åstadkomma precis positionering. (Martinez-

Carranza et al, 2013) 

Efter pilotstudien gjordes ytterligare prekliniska studier på får. 10 

operationer utfördes på ena knät av den viktbärande kondylytan. Ett andra 

generationens unipolär implantat med koboltkromlegering användes för 

dessa operationer. Implantat belades med två yttre skikt, ett undre ytskikt av 

titan (60 µm) och med ett yttre skikt av hydroxylapatit (60 µm). Denna studie 

gav stöd för hypotesen att hydroxylapatit även integrerar med brosk. 6- och 

12-månadersuppföljning efter operation uppnådde en närmast perfekt 

integration med en kontaktyta mellan omgivning-implantat på 

genomsnittligt 90,6 procent efter sex månader och 92,3 procent efter tolv 

månader. På de få ställen där benmärgshål fanns längs med sidoytan på 

implantatet, tenderade hydroxylapatiten att lösas upp. Det nästyttersta 

lagret av titan säkerställde då en fortsatt stabil fästning och såg också till att 

inflammation undveks. Rehabilitering efter operation gav också ett 

tillfredsställande resultat, haltandet hade upphört på samtliga får efter 12 

veckor. Ingen nedbrytning av hatt- eller peg-sektionen av implantatet 

noterades heller vid uppföljning. (Martinez-Carranza et al, 2014) 

 

 

 

Prekliniska studier 

utfördes på får… 

… vilket gav viktiga svar 

inför klinik… 

… och där hypotesen om 

att titan och 

hydroxylapatit skulle 

åstadkomma 

säkerinfästning 

bekräftades 
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Kliniska data – såhär långt mycket lovande 

”Det finns ingenting som är i närheten av att vara så viktigt för ett 

ungt medicintekniskt företag som de kliniska resultaten” 

”Våra goda kliniska resultat upprepar sig, i fall efter fall efter fall. 

Numera har vi också publicerade resultat” VD Pål Ryfors, februari 

2018 

Episurf har genom data och fallstudier gjort uppföljningar av de patienter 

som hittills har behandlats med Episealer. Episurf presenterade i november 

2017 uppföljning på patienter efter 12- (n=70) och 24- (n=30) månader. 

Enligt utformarna av KOOS ska en förändring på mellan 8 – 10 punkter ses 

som en klinisk signifikant skillnad. Det uppnåddes med marginal efter både 

12- och 24 månader inom samtliga skalor: 

 

 

Källa: Episurf Medical

Hydroxylapatits betydelse för stabilitet och infästning

Två histologiska bilder där den övre bilden visar ett tydligt glapp mellan 

implantat och omgivande brosk och där hydroxylapatit (HA) inte har 

använts. Undre bilden visar en närmast perfekt integration mellan 

implantat och brosk och där HA har använts.

12-mån uppföljningsdata med KOOS (n=70)

Skala

Före 

operation

12 mån 

efter 

operation Förändring

Smärta 45 71 26

Symptom 55 75 20

Funktion i vardagsliv 53 78 25

Sport 18 45 27

Livskvalitet 20 50 30

Källa: Episurf Medical, Redeye Research

24-mån uppföljningsdata med KOOS (n=30)

Skala

Före 

operation

24 mån 

efter 

operation Förändring

Smärta 50 70 20

Symptom 58 71 13

Funktion i vardagsliv 57 75 18

Sport 20 40 20

Livskvalitet 20 47 27

Källa: Episurf Medical, Redeye Research

En KOOS förbättring på 

mellan 8 – 10 punkter 

anses vara en kliniskt 

signifikant skillnad 

12-månadersresultat med 

Episealer: mellan 20 – 30 

punkters KOOS 

förbättring 

24-månadersresultat med 

Episealer: mellan 13 – 27 

punkters KOOS 

förbättring 
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De amerikanska företagen Arthrosurface och Biopoly erbjuder 

ytersättningsimplantat och adresserar samma patientgrupp som Episurf. 

Såvitt vi känner till har Episealer, HemiCap (Arthrosurface) och BioPoly RS 

Partial Resurfacing Knee system (Biopoly) haft likvärdiga resultat baserat på 

KOOS från sina respektive uppföljningsstudier.  

Det är fler aspekter från Episurfs data som är intressanta och som inte 

framgår av graferna ovan. Uppföljningsdata visade även på att den senare 

behandlingsgruppen efter 12 månader hade en högre KOOS score än den 

tidigare behandlingsgruppen efter samma uppföljningsperiod. Detta är 

viktigt eftersom det innebär att kirurgerna blir bättre på att hantera och 

utföra Episealer-ingrepp på patienter ju mer rutin de får. 

Vidare har Episurf såhär långt en ackumulerad revisionsfrekvens på cirka 5 

procent. HemiCap (Arthrosurface) har i studier visat på en revisionsfrekvens 

upp mot 25 procent på genomförda operationer för sitt implantat5. BioPoly 

RS Partial Resurfacing Knee system (Biopoly) har, såvitt vi har förstått, 

precis som Episealer en revisionsfrekvens på låga nivåer. 

Episurfs revisionsfrekvens är inte bara låg, i de sex operationer som har fått 

göras om har efteranalysen visat förklarliga orsaker där till exempel ett av 

fallen berodde på en infektion som inte var relaterat till implantatet. I ett 

annat fall hade patienten en avlång broskdefekt för vilket, med facit i hand, 

Episealer Femoral Twin hade varit det mest lämpliga implantatet. Vid 

tidpunkten för operationen fanns dock inte Episealer Femoral Twin ute på 

marknaden. 

Om en revision sker, så sker det ofta relativt tidigt efter genomförd operation. 

Då Episurf i dagsläget har genomfört en hög andel ingrepp där patienter nu 

har haft implantatet i mer än två år finns det tydliga indikationer på att 

Episurf kommer att fortsätta hålla en låg revisionstakt.  

 

Episurf har även varit noggranna med att göra fallstudier och så kallade case-

reports på enstaka patienter. En case-report som publicerades under 2017 

vittnade om goda treårsresultat med en total KOOS förbättring från 40 till 

90 (Laursen, 2017). Den första patienten som opererades med Episealer har 

snart haft sitt implantat i 5,5 år och allt tyder på att denna patient mår mycket 

bra. Vi har själva pratat med en patient som beskrev ett närmast desperat 

tillstånd med smärta och avsaknad av behandlingsalternativ. Denna patient 

hade haft flera omgångar med biologiska behandlingsmetoder såsom 

mikrofrakturering och debridering. Dessa behandlingar hade både varit 

smärtsamma och med lång rehabiliteringstid vilket hade fått patienten att 

neka fler biologiska behandlingar. Då patienten fortfarande var i 

medelåldern och hade lång tid kvar till det att en knäplastik kunde vara 

aktuell, var alternativet att fortsätta gå omkring med knäsmärta eller prova 

en ny teknologi, i detta fallet Episealer. Patienten beskrev vidare att efter 

vetskapen om hur resultatet med Episealer ingreppet blev är det enda denne 

                                                           
5 Laursen JO et al (2015) 

Episurfs första patient 

har haft sitt Episealer-

implantat i 5,5 år 
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ångrar att inte ingreppet med Episealer utfördes tidigare. Det hade kunnat 

bespara patienten flera år av smärta. 

 

Gemensamt för fallen ovan är att samtliga har kunnat återgå till aktiviteter 

som var otänkbart för dem att utföra före operationen med Episealer. Även 

om dessa fallstudier har begränsad vetenskaplig tyngd anser vi att de likväl 

är viktiga för Episurf. Enskilda patientberättelser får ofta ett genomslag hos 

allmänheten, inte minst når man de många patienter som befinner sig i 

behandlingsgapet och som ofta har haft ett engångsbesök hos ortopeden med 

beskedet att behandlingsalternativen är få. De patienter som tidigt har varit 

användare av Episealer är de som aktivt har sökt upp information själva om 

småimplantatsingrepp eller där klinikerna tidigt haft god kunskap om denna 

behandlingsform. Vi vill därför se att Episurf i högre utsträckning än vad de 

har gjort hittills riktar in sig med marknadsinsatser direkt mot 

patientgruppen och gör allmänheten uppmärksam på deras lösning. Detta 

måste samtidigt göras med försiktighet och med hänsyn till lokala regler och 

förutsättningar. Till exempel så adderar det lite värde att bearbeta denna 

patientgrupp om det inte finns tillräckligt med ortopeder i området eller där 

ersättningssystem för närvarande är för svaga.  

 

För att uppföljningsdata ska ge en vetenskaplig tyngd behöver bolag få sina 

resultat publicerade i expertgranskade tidskrifter. Episurf fick sina första 

publicerade resultat i november 2017 vilket var en viktig milstolpe för 

bolaget. I denna kohortstudie följdes tio patienter i åldersspannet 36 – 56 

som hade genomgått ingrepp med Episealer under två års tid. De utvalda 

patienterna hade i tidigare skeden prövat andra behandlingsmetoder som de 

inte hade svarat på. Inklusionskriterier innefattade även en viss storlek på 

den fokala broskskadan (area <3,2 cm² och med en diameter <2 cm). 

Operation genomfördes på samtliga patienter i kondylområdet på knät. 

Uppföljning genomfördes före operation samt 3 månader, 6 månader, 1 år 

och 2 år efter operation. Etablerade utvärderingsskalor, till exempel tidigare 

nämnda KOOS, användes för att mäta patientupplevd förbättring efter 

operation jämfört med före operation. Eventuell klinisk förbättring var dock 

sekundära effektmått. Primärt effektmått var säkerhet och frekvens av 

oväntade sidoeffekter med implantatet. Även utvärdering av eventuell 

förflyttning av implantatet undersöktes.  

Resultaten från studien visade på att inget implantat på de tio patienterna 

hade åstadkommit någon förflyttning på mer än den uppsatta gränsen efter 

sex månader. Radiografisk kontroll efter 2 år visade inga tecken på 

implantatssänkning eller skada på motstående broskyta, inte heller någon 

sänkning av ledutrymmet eller vidare tecken på artros. Detta är intressant då 

det teoretiskt skulle kunna innebära att Episurfs teknologi har möjlighet till 

att stoppa artrosförloppet. Resultatet uppmärksammades i Orthoworld 

(2016) som är den ortopediska industrins årsrapport. De menade på att detta 

skulle vara unika resultat, tidigare studier har inte kunnat visa på potential 

till att stoppa artrosförloppet. Detta kan återknytas till den ursprungsfråga 

Leif Ryd ställde sig innan grundandet av Episurf: ”hur påverkar det 

Episurfs fick kliniska 

resultat publicerade för 

första gången i november 

2017 

” Study results suggest 

that a permanent bond 

may form between 

cartilage and the 

hydroxyapatite coating of 

Episurfs Episealer device, 

suggesting that 

implantation may stop or 

significantly slow the 

progression to 

osteoarthritis. This is 

reportedly the first time 

such results have been 

shown.” (Orthoworld, 

2016) 
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artrosförloppet om man kan behandla avgränsade broskskador?” (Stålman 

et al, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvåårsuppföljning visade goda resultat med avseende på 

utvärderingsskalorna. Resultaten visade gradvis förbättring efter 3, 6 och 12 

månader. Sammantaget bedömdes resultaten ha varit bra-till-utmärkta. 

(Stålman et al, 2017) 

 

Det finns flera publikationer som har utvärderat andra 

ytersättningsimplantat som ger stöd för denna behandlingsform. BioPoly 

genomförde interims-analys på tvåårsdata som jämfördes med historiska 

data från mikrofraktureringsbehandling. Resultaten visade att småimplantat 

för fokala skador ger överlägsna uppföljningsresultat jämfört med 

mikrofrakturering6.  

Under 2017 presenterades 12-årsuppföljning av två patienter som hade 

genomgått ingrepp med Arthrosurface knäimplantat, HemiCap. Dessa 12-

årsresultat visade inga tecken på lossning av implantatet. 

Patienttillfredsställelsen för båda patienter var hög, KOOS poängen låg på 

höga nivåer för samtliga fem skalor vilket indikerar goda resultat7. Då, som 

vi tidigare nämnde, statistiken för Arthrosurfaces knäimplantat samtidigt 

har visat på höga revisionstal anser vi att det är intressant att denna 

långtidsuppföljning visade på att småimplantat kan ha potential att sitta 

säkert under väldigt lång tid, förutsatt att de sätts in med rätt position och på 

rätt patienter.  

Patentsituation 

Episurfs teknologi för att tillverka individanpassade implantat stöds av mer 

än 120 patent och patentansökningar inom drygt 20 olika patentfamiljer. 

Cirka 60 av dessa är beviljade patent. Patenten är inom diversifierade 

områden som till exempel bildbehandling, skadebedömning och 

                                                           
6 Nathwani et al (2017) 
7 Becher et al (2017) 

Uppföljning med andra 

småimplantatsingrepp 

har visat prov på att 

kunna sitta säkert i mer 

än 10 års tid 

Episurf har en stark 

patentportfölj 

Källa: Stålman et al (2017)

Radiograf över en patient i studien. Samma led-mellanrum 

noterades efter två år som direkt efter operation.
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patientspecifika implantatsystem. Ur ett tidsmässigt perspektiv och totalt 

sett täcker Episurfs patentportfölj mellan 13 – 20 år framåt i tiden, det vill 

säga bortom 2030. För ett par av de mest kritiska patenten såsom 

bildbehandling och skademarkeringsprocess sker förfall bortom 2035. 

Att Episurf har en relativt ung patentportfölj, inte minst i de mest kritiska 

patenten, är en styrka för bolaget. Episurf kommer att ha gott om tid att 

etablera en marknadsposition och bygga ett försprång mot eventuella 

konkurrenter. Vi menar också att ett eventuellt marknadsförsprång skapar 

barriärer även efter patentutgång. Episurf arbetar även kontinuerligt med 

påbyggnadspatent och nya patentansökningar. 

Utöver strikta patent arbetar bolaget även aktivt med sitt design- och 

varumärkesskydd. Genom designskydd strävar Episurf efter att skapa en 

integritet runt hur deras innovationer ser ut och kontinuerligt se över 

designskyddet allt eftersom uppdateringar av produkterna görs. Man har 

idag också en ganska klar bild över vilka som är eller kommer att bli bolagets 

viktigaste varumärken och vad man vill förknippas med. Design- och 

varumärkesskydd är något som vi menar inte ska underskattas inom 

medicinteknik. Det gäller särskilt för ett ungt och innovativt bolag som 

Episurf. 

Episurf har initialt haft ett geografiskt patentfokus på Europa och USA. Dessa 

räknas också som bolagets nyckelmarknader. Utöver det har Episurf valt att 

gå in på ett antal andra marknader med viktiga patentansökningar. Därmed 

följer patentsituationen väl i enlighet med bolagets expansionsstrategi.  

Uppdaterade mål och strategier leder vägen framåt 

Episurf lanserade i början av 2018 uppdaterade operationella-, marknads- 

och lönsamhetsmål samt uppdaterade strategier för att nå dessa mål. 

Bolagets operationella mål är att etablera sin patientspecifika teknologi i 

behandlingsalgoritmen för fokala brosk- och benskador inom den 

ortopediska industrin. Bolagets marknadsmål är att uppnå en försäljning om 

15,000 implantat årligen vilket skulle innebära en marknadspenetration på 

10 procent av den adresserbara marknaden enligt bolaget. Slutligen är 

bolagets lönsamhetsmål att uppnå en uthållig rörelsemarginal om 40 

procent, drivet av framförallt höjda bruttomarginaler. 

  

Episurfs strategi för att nå sina mål bygger på fyra hörnstenar:  

1. Fortsätta att ta fram kliniska- och hälsoekonomiska data till stöd för 

sin teknologi 

2. Etablera Episealer-teknologin hos en större användarkrets av 

ortopeder och opinionsbildare inom ortopedin 

3. Säkerställa produktions- och ersättningsmöjligheter 

4. Säkerställa teknologisk relevans och en fortsatt hög innovationsgrad 

 

Hälsoekonomiska- och kliniska data 

För många bolag inom hälsovårdssektorn och inte minst inom medicinsk-

teknik är USA den i särklass största marknaden. För Episurf är detta inget 

Uppdaterade mål: 

- 15,000 sålda 

implantat årligen 

- Marknadspenetr-

ation om 10% 

- Rörelsemarginal 

om 40% 

 

USA är den i särklass 

största och viktigaste 

marknaden inom ortopedin 

 



Episurf Medical 

 

Bolaganalys 
22 

undantag. Episurf meddelade i samband med sin kv4’17-rapport att de 

planerar att ansöka hos USA:s livs- och läkemedelsmyndighet, FDA, om att 

få genomföra en IDE-studie. Denna ansökan är tänkt att skickas in under 

första halvåret 2018.  

IDE-studien kommer att vara en klinisk, icke-randomiserad, 

multicenterstudie omfattande runt 200 patienter och med den beprövade 

tekniken mikrofrakturering som kontrollgrupp. Episurf bedömer att studien 

kan vara fullrekryterad till i början av 2020, därefter följer en 24-månaders 

uppföljningsperiod. Den kliniska studien syftar till att utvärdera säkerhet och 

klinisk prestanda och kommer att ligga till grund för marknadsgodkännande 

i USA genom den så kallade Pre-Market Approval (PMA)-processen. PMA-

ansökan kan ske efter 24-månadersdata från sista patienten, det vill säga i 

början av 2022. 

Genom IDE-studien kommer Episurf att kunna bygga upp ett nätverk av 

kliniker, ortopeder och patienter. Klinikerna kommer att få förståelse för 

Episurfs teknologi och lära sig hantera deras produkter. Vid tidpunkten för 

kommersialisering kommer det därmed finnas dels ett upparbetat nätverk av 

kliniker som tidigt i denna fas kan utföra fler ingrepp med Episealer, dels 

referenskliniker för nya kunder. 

 

Tillsammans med IDE-studien och övriga studier som har påbörjats eller 

avser att påbörjas inom kort kommer Episurf sammanlagt att ha 350 

patienter involverade i kliniska studier. Viktiga milstolpar från dessa studier 

är att vänta under 2018 och 2019. I IDE-studien anser vi att de viktigaste 

händelserna under innevarande år är FDA-godkännande för att få utföra 

studien samt val av klinik som huvudprövare. IDE-studien (n~200) 

tillsammans med en pågående multicenterstudie (n~100) i Europa 

innefattar totalt 300 av de 350 patienter som på ett eller annat sätt kommer 

att vara involverade i framtida kliniska resultat. I den pågående 

multicenterstudien i Europa, som är fullrekryterad, har flera kliniker i 

Europa bestämt sig för att sammanföra sina kliniska data. För denna studie 

förväntar vi oss att ta del av interims-resultat under 2018. Slutligen förväntar 

vi oss att få se fler publicerade fallstudier från Episealer-patienter under det 

här året. 

  

Episurf adresserar en patientgrupp som, ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, förväntas vara högproduktiva. Dessa patienter dras med svåra 

smärtor vilket påverkar deras förutsättningar att leva ett produktivt liv eller 

ha det jobb de önskar. För dessa patienter finns det idag inga effektiva 

behandlingsalternativ. Att kunna presentera data som visar på 

samhällsekonomiska fördelar tror vi därför är långsiktigt lika viktigt som 

bolagets kliniska data. Konkreta samhällsekonomiska fördelar är till exempel 

att påvisa en kortare rehabiliteringstid och minskade sjuktal. Episealer-

teknologins möjliga förmåga att kunna stoppa upp artrosförloppet indikerar 

också att patienten potentiellt skulle kunna slippa att genomföra 

knäplastikoperation efter 65 år. Detta skulle skapa tydliga 

samhällsekonomiska fördelar då det är en kostsam procedur.  

IDE-studien är en klinisk 

uppföljningsstudie med 

mikrofrakturering som 

kontrollgrupp 

Cirka 350 Episealer 

patienter kommer vara 

involverade i kliniska 

studier under de 

närmaste två åren 
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Vi anser att den kliniska och hälsoekonomiska data som bolaget kommer att 

presentera under innevarande år och 2019 är väsentligt mycket mer relevant 

att bevaka än att hårdnackat följa hur försäljningen utvecklar sig över 

enskilda kvartal under de närmsta två åren. 

 

Bredda basen av Episealer-användare 

Episurf har i dagsläget närvaro i Tyskland, BeNeLux-länderna, 

Storbritannien samt i Skandinavien. Under 2018 fick Episurf även klart med 

två nya distributörsmarknader, Israel och Spanien. De existerande 

marknaderna bearbetas med för närvarande tio egna säljare. Dessa 

marknader har lämpat sig väl att ha som direktmarknader. Då Episurf avser 

att föra ut sin teknologi globalt bearbetas kontinuerligt nya marknader. 

På den strategiskt viktiga USA-marknaden har diskussioner inletts med en 

eventuell industriell partner. Ett partneravtal med en större industriell aktör 

tror vi skulle i sig vara en viktig värdedrivare för bolaget, inte minst skulle 

det ge ytterligare bekräftelse på att Episurf har en teknologi som möter stort 

intresse hos marknaden. Hur affärsmodellen för USA kommer att se ut 

återstår sedan att se och det är troligen för tidigt i processen att låsa fast sig 

vid någon affärsmodell, vare sig det gäller industriell partner, distributörer, 

egna säljare eller en kombination utav de tre alternativen. 

För övriga marknader i Europa kommer affärsmodellen framgent troligen 

utgöras av en kombination av direkt- och distributörsmarknader. Vidare har 

bolaget påbörjat regulatorisk analys på ett antal marknader i Asien, där man 

planerar att sälja via distributörer. Marknaderna i Asien kännetecknas av hög 

tillväxt. Det förs också distributörsdiskussioner i ett antal marknader i 

Mellanöstern. 

Att nå ut med sina produkter på en bred, internationell marknad ser vi som 

en självklar strategi för ett medicintekniskt bolag. Vi tror dock inte att det ska 

göras alltför skyndsamt utan att huvudfokus de närmaste åren fortsatt ska 

vara USA samt utvalda marknader i Europa. Samtidigt som Episealer-

teknologin adresserar en global marknad skulle en tillräckligt stor 

existerande marknad, till exempel Tyskland, med en tillräckligt hög 

marknadspenetration ensam ta Episurf till lönsamhet. Att få fler 

referenskliniker och en högre försäljning per befintlig klinik på de 

existerande marknaderna bedömer vi ha minst lika hög prioritet som 

bearbetandet av nya marknader. 

 

Säkerställa produktions- och ersättningsmöjligheter 

Ersättningsfrågorna, det vill säga vem som är betalaren och vad denne är 

beredd att betala för pris för sjukvårdsprodukten, är helt avgörande frågor 

för Episurf på längre sikt och frågor som kontinuerligt måste prioriteras på 

bolagets nyckelmarknader. Endast i undantagsfall har Episealer-patienten 

också varit betalaren. Episurf har en utmaning i att de har en ny teknologi 

och måste därför visa att den kliniska och hälsoekonomiska nyttan är så 

signifikant att egna ersättningskoder på sikt kan erhållas. Detta är en process 

som kan ta lång tid, under tiden får man använda sig av befintliga 

ersättningskoder. Samtidigt är det viktigt att jobbet med att bygga upp 

Episurf har inlett 

diskussioner om 

marknadslansering 

tillsammans med en 

industriell partner i USA 

En tydlig strategi att nå 

ut globalt med Episealer 

Ersättningsfrågorna är 

av avgörande strategisk 

betydelse 
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gedigna ersättningsystem för bolagets produkter görs grundligt redan nu då 

den långsiktiga nyttan kan bli betydande. 

I vårt Investeringscase tog vi upp ersättningsfrågorna som en av de största 

riskerna för bolaget. Risken vi bedömer gäller i fråga om tid, det vill säga hur 

lång tid tar det innan bolaget når vad man kallar för ’Full Market Access’. I 

det läget är de regulatoriska-, kliniska- och ersättningsfrågorna lösta och all 

fokus kan gå till marknadsbearbetning. Vår bedömning är att Episurf har 

långt kvar till att uppnå ’Full Market Access’ men att man är en bra bit på 

vägen på ett flertal marknader.  

Vidare har bolaget ett strategiskt mål i att förbättra bruttomarginalerna 

vilket är det viktigaste steget för att uppnå en lönsamhetsmarginal om 40 

procent på sikt. Vi bedömer att Episurf är väl förberedda att klara av 

patientspecifik produktion vid en högre efterfrågan. Till exempel har man 

redan nu satt upp en plan för vid vilka volymer det kan bli aktuellt att ta in 

produktion in-house och vilka investeringar som då blir aktuella. Episurf har 

också erfarenhet hos ledningen, ifrån tidigare roller utanför Episurf, av 

patientspecifik produktion i höga produktionsvolymer. 

 

Säkerställa teknologisk relevans 

Episurf gick i början av 2018 ut med att man var i slutfasen av utvecklingen 

av implantat till fotleden. Dessa implantat är avsedda för osteokondrala 

skador i talusbenet i fotleden där det idag saknas adekvata 

behandlingsalternativ. Artros är inte lika vanligt förekommande i fotleden, 

däremot kännetecknas området runt talusbenet av att det är trångt i 

ledpartiet varför det är extra svårt att utföra behandling där. Precis som 

Episealers produktfamilj för knän, är produkten för fotled ett patientspecifikt 

implantat. Fotledsimplantatet är framtaget ur samma teknologiplattform 

som knäprodukterna.  

De närmaste åren kommer fortsatta satsningar göras på den egenutvecklade 

IT-plattformen och utveckla sin teknologi för bildanalys. Genom att minska 

de manuella stegen i skadebedömningsprocessen hoppas man även att 

kunna korta ner de interna ledtiderna. 

Fortsatta satsningar ska 

göras på IT-plattformen 
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Marknaden uppifrån och ner och 
däremellan 

Ledrekonstruktion – övergripande 

Den totala marknaden för ledrekonstruktion (samtliga leder) är en stor, 

global marknad som Orthoworld (2016) estimerade uppgick till USD 17,5 

miljarder för 2016. Ledrekonstruktion står för över en tredjedel av den totala 

ortopediska marknaden vilket även innefattar artroskopi, ortopedbiologiska 

produkter, implantat för ryggrad, trauma samt övrigt enligt Orthoworlds 

segmentindelning. 

Det största produktsegmentet för ledrekonstruktion är inom knän som 

bedömdes ha intäkter på USD 8,5 miljarder 2016. Dessa intäkter 

härstammar till största del från proteser, det vill säga knäplastik. Marknaden 

för knäledsrekonstruktion domineras till mer än 80 procent av fyra aktörer: 

Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes8 och Smith & Nephew. Under de 

kommande åren förväntas den årliga tillväxten för knäledsrekonstruktion 

uppgå till mellan 3 – 4 procent. Nordamerika och specifikt USA är den största 

marknaden för knäledsrekonstruktion. (Orthoworld, 2016) 

 

 

 

En viktig del i de större aktörernas strategi är att investera i ny teknologi, 

genom samarbeten och förvärv. Under 2016 genomfördes 16 förvärv inom 

ledrekonstruktion varav de stora marknadsspelarna stod för flera av dem. 

Under senare år har ett par förvärv gjorts som har adresserat broskskador 

inom knä. År 2006 förvärvade Smith & Nephew bolaget Osteobiologics Inc., 

2016 gjorde Johnson & Johnson (J&J) en investering på närmare USD 15 

miljoner i det israeliska företaget CartiHeal. Osteobiologics produkt, TrueFit, 

var specifikt inriktad mot behandlingsgapet för medelålderspatienter med 

tidig artros. Sedan ett antal år finns TrueFit inte längre på marknaden. J&Js 

                                                           
8 DePuy Synthes är ett bolag inom Johnson & Johnson koncernen, ett av världens 
största företag inom hälsovård. 

Marknadsandel - knäledsrekonstruktion

Source: Orthoworld (2016), Redeye Research
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investering i CartiHeal, vilket är inom det biologiska behandlingssegmentet 

för knäbroskskador, är också ett tydligt exempel på de större 

marknadsspelarnas ökade intresse mot behandlingsgapet. Vi ser 

investeringen som en logisk strategi mot att förvärva sig till tillväxt inom 

segment som bedöms ha en god efterfrågan under de närmaste åren och för 

att komplettera existerande produktportföljer hos de större bolagen. På sikt 

ser vi även att Episurf skulle kunna vara en attraktiv uppköpskandidat. 

Biologiska behandlingsmetoder - övergripande 

Marknaden för ortopedbiologiska produkter för specifikt behandling av 

knäbroskskador bedöms även det vara en miljardmarknad räknat i USD. 

Enligt TMR (2015) uppgick marknaden till cirka USD 1,3 miljarder varav 

mikrofrakturering och behandling i samband med artroskopi stod för knappt 

USD 900 miljoner. Samma fyra aktörer som är marknadsledande inom 

knäledsrekonstruktion dominerar även detta segment och likaså är 

Nordamerika och specifikt USA den i särklass största marknaden. Under de 

kommande åren förväntas den årliga tillväxten enligt TMR (2015) uppgå till 

mellan 4 - 6,5 procent. 

Ett attraktivt nischsegment 

Som ett produktsegment inom knäledsrekonstruktion, och, sett ur ett 

åldersperspektiv, mellan miljardmarknaderna (USD) knäledsrekonstruktion 

och biologiska behandlingsmetoder finns det nischsegment där Episurf avser 

att etablera sig, nämligen ytersättningsimplantat i metall för 

medelålderspatienter med tecken på tidig artros. Enligt vår mening är det ett 

attraktivt segment att verka inom. Det uppvisar en tillväxt som väl överstiger 

de 3 – 4 procent som avspeglar den ortopediska industrin i stort. Enligt TMR 

(2015) spås detta segment åstadkomma en årlig tillväxt på 5,7 procent fram 

till 2023.  

Liksom för stora delar av den ortopediska industrin drivs tillväxten i detta 

segment av ett antal underliggande drivkrafter. Vi lånar här några engelska 

uttryck för att beskriva dessa drivkrafter, nämligen ’Fatter’, ’Fitter’, ’Older’ 

och ’Technology disruption’. Fatter är att relatera till att, främst i västvärlden, 

människor blir alltmer överviktiga vilket sliter inte minst på knäleder. Å 

andra sidan går en mindre andel av populationen åt det sportiga hållet och 

utsätter sig därmed för risker av traumatisk karaktär för knän (fitter). En 

ökad medelålder utgör i sig en riskfaktor för att drabbas av knäartros eller 

osteokondrala skador (older). Slutligen finns det idag en teknologi som 

möjliggör mer effektiv behandling (technology disruption). Detta gäller till 

exempel att genom avancerad bildanalys kunna optimera 

planeringsprocessen före operation av implantat eller att man genom 3D-

printing tillverkar implantat specifikt anpassade till en viss benkvalitet. Detta 

är något vi anser ska betonas; i mångt och mycket är den ortopediska 

industrin en konservativ bransch men där den samtidigt är 

innovationsdriven. En ny teknologi som påvisar klinisk nytta kan därmed 

komma att utgöra ett standardalternativ i branschen för lång tid framöver. 

 

Episurf adresserar ett 

nischsegment med stor 

tillväxtpotential 
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Det är också få aktörer som verkar i denna nisch. Förutom Episurf rör det sig 

om, såvitt vi känner till, en handfull konkurrenter. I nuläget är det, förutom 

Episurf, de tidigare nämnda företagen, Arthrosurface och BioPoly, samt 

Moirai Orthopaedics. Dessa tre är amerikanska, privatägda företag. 

Arthrosurface har funnits på marknaden under längst tid och har behandlat 

över 80,000 patienter med ledbesvär, varav 25,000 inom knän, med sin 

småimplantatslösning. I tillägg till knäimplantat har Arthrosurface också 

implantat för bland annat tår, axlar och fotleder. Merparten av försäljningen 

har skett i Europa. De erbjuder standardimplantat i olika storlekar genom 

knäimplantatfamiljerna HemiCap och UniCap. Arthrosurface har endast en 

del av sina produktfamiljer inom knän godkänd för försäljning i USA. 

Biopoly erbjuder implantatet BioPoly RS Partial Resurfacing Knee system. 

BioPoly RS Partial Resurfacing Knee system är ett standardimplantat som 

erbjuds i olika storlekar. Biopoly har cirka 600 sålda implantat i nuläget, 

Europa har varit deras huvudmarknad. Likt Episurf genomför BioPoly en 

IDE-studie för att få marknadsgodkännande i USA. 

För Moirai har vi ingen uppgift om hur många sålda implantat de har på 

marknaden. Moirai meddelade under 2015 att de hade fått FDA 

godkännande för att initiera en IDE-studie för deras Pyrocarbon Implant 

Replacement (PIR) system implantat. Vi har ingen uppgift om hur deras 

IDE-studie har fortlöpt sedan dess. 

Då det tar tid att få marknadsacceptans och vid en bedömning av det 

nuvarande konkurrensläget är vår uppfattning snarare att Episurf skulle 

kunna gynnas av ytterligare en aktör som tillsammans med bolaget kan driva 

tillväxten och erhålla marknadsacceptans inom detta segment.  

 

Det finns även avgörande skillnader mellan de fyra aktörerna i detta 

segment. Episurf är ensamma om att fullt ut erbjuda individanpassade 

implantat. Enligt vår mening har Episurf också en konkurrenskraftigare 

produktions- och förplaneringsprocess. Genom Episealer-teknologin kan 

Episurf, som enda aktör, göra en bedömning av hur djup skadan på brosk 

och underliggande ben är. Som vi var inne på tidigare är den smärta som 

uppkommer hos patienter relaterat till ben, inte brosk då det senare saknar 

nervceller. Att kunna göra en bedömning av djupet på skadan för att sedan 

fästa implantatet därefter är därför av avgörande betydelse för att få bukt 

med det främsta problemet vid fokala knäskador, nämligen smärta. Det bör 

också tala för att Episealer är det knäimplantat som har bäst förutsättningar 

att visa på riktigt tillfredsställande långtidsdata, både i termer av 

patientupplevdförbättring och fortsatt låga revisionstal. 

 

Få renodlade aktörer 

inom segmentet för 

småimplantat 

Episealer – en 

konkurrenskraftig 

teknologi inom 

nischsegmentet 
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Tydliga marknadstrender till Episurfs favör 

Orthoworld (2016) lyfter fram ett antal tydliga trender inom marknaden för 

ledrekonstruktion. Vi lyfter fram några av dessa som vi anser är särskilt 

intressanta och sätter dem i ett Episurf perspektiv. 

 

Prispress på knämarknaden ställer ökade krav på effektivare 

behandlingsepisoder: det råder ingen massiv prispress inom 

knämarknaden utan den är relativt stabil på cirka 2 procent enligt 

Orthoworld. Prispressen sker genom att ersättningssystemen delvis minskas 

och dras tillbaka, dels genom att sjukhusen konsoliderar antalet 

leverantörer. Tillväxten på marknaden bedöms istället drivas av volym och 

en ökad produktmix. 

Episurfs lösning: samtidigt som prispress råder för implantat är det viktigt 

att se kostnadsbilden över hela vårdkedjan. Det är detta som refereras till 

som hälsoekonomi. Det blir allt viktigare att kunna visa på en total 

kostnadsbesparing för att erhålla uthålligt bra ersättningsnivåer. Här 

bedömer vi att Episurf har ett ypperligt tillfälle att kunna ta uthålligt högre 

priser för sina implantat då man samtidigt kan visa att deras teknologi visar 

på till exempel kortare tid på sjukhus efter operation, kortare 

rehabiliteringstid och att det är ett billigare alternativ till knäplastik.  

 

En strävan mot fler öppenvårdsprocedurer: samtidigt som 

ersättningssystemen generellt sett går ner, har försäkringsbolag i högre grad 

börjat ersätta för procedurer som sker genom öppenvård. Det i syfte att 

åstadkomma kostnadseffektivitet och en positiv hälsoekonomi. 

Episurfs’ lösning: Ett ingrepp med Episealer är ofta dagkirurgi och 

operationen i sig tar inte mer än 45 minuter. 

  
  

En industri med allt större 

fokus på totalkostnadsbild 

” The pursuit of outpatient 

procedures is expected to 

grow for healthier 

populations.” 

(Orthoworld, 2016) 

Konkurrenslandskapet - ytersättningsimplantat för knän

Bolag Ursprung Sålda implantat Material på implantat Implantaterbjudande

Arthrosurface USA Ca 80,000* Koboltkromlegering med 

titanbeläggning

Standardimplantat i olika storlekar

Biopoly USA Ca 600 Komposit i polyeten med ultrahög 

molekylvikt och hyaluronsyra

Standardimplantat i olika storlekar

Episurf Sverige Ca 300 Koboltkromlegering med 

dubbelbeläggning i titan och 

hydroxylapatit

Patient-specifika implantat med 

förplanering och 

skademarkeringsrapport

Moirai Orthopaedics USA Ingen uppgift Pyrokol med hydroxylapatit 

beläggning

Standardimplantat i olika storlekar

* inkluderar fler leder än knän

Källa: Bolagsshemsidor, Redeye Research
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Patientspecifik behandling: implantat och instrument som är 

skräddarsydda får allt större genomslag inom ortopedin. För de större 

företagen är det numera ett måste enligt Orthoworld att ha individanpassade 

erbjudanden i sin produktportfölj.  

Episurfs’ lösning: Individanpassad behandling är kärnan i Episurfs 

produkterbjudande. Design utav implantat görs med hänsyn till storlek och 

tjocklek, konturen är patientspecifik liksom operationsinstrumenten.  

 

Småingreppsprocedurer: en stark trend inom ledrekonstruktion är att 

utföra minimala ingrepp för att få ner riskerna i samband med operation, få 

kortare rehabiliteringstid och färre revisioner på operationer – allt i syfte att 

få ner kostnaderna och samtidigt appellera till yngre, mer aktiva patienter. 

Episurfs’ lösning: Episealer är ett småimplantatsingrepp, specifikt 

inriktat mot yngre, mer aktiva patienter än vad som hittills har adresserats 

inom knäledsrekonstruktion.  

 

Infektionsprevention: en trend som fortsätter att ha hög prioritet. 

Infektioner som uppkommer efter operation kan orsaka höga kostnader. 

Episurfs lösning: Episurf tillhandahåller patientspecifika instrument, som 

därmed aldrig används på fler än en patient vilket minskar infektionsrisken. 

Episurfs patientspecifika lösning av operationsverktyg möjliggör att totalt 

sett färre antal instrument behöver användas vid operation än vid andra 

ledrekonstruktionsingrepp. Detta minskar risken för den mänskliga faktorn, 

till exempel borttappande av instrument. Genom att Episealer är ett 

småimplantatsingrepp är såret öppet under kortare tid vilket även det 

minskar risken för infektion.  

 

‘Additive manufacturing’ / 3D-printing: denna design- och 

produktionsteknik har fått fäste inom speciellt höft- och 

knäledsrekonstruktion. Genom 3D-printing kan man tillverka, i högre grad, 

individanpassade implantat och även ta fram material som är skräddarsytt 

för att passa omgivande benkvalitet. 

Episurfs lösning:  Episurf har redan idag processer i sin produktion som 

sker genom 3D-printing, dock inte tillverkning av implantatet. Det 

patientspecifika implantatet tillverkas istället genom modern, femaxlig 

fräsning. I bolagets strategiska planer ingår 3D-printing av implantat som en 

möjlig produktionsmetod i framtiden. 

Marknadspotentialen för Episurfs produkter - en 
kvantitativ ansats 

Förutom att nischsegmentet som Episurf adresserar med sina nuvarande 

produkter har hög tillväxt och innehavs av få aktörer, så har det också 

potential att bli ett stort och viktigt segment, särskilt med avseende på de 

marknadstrender vi redogjorde för ovan. Skulle behandlingsformen med 

småimplantat bli standard för denna patientgrupp så ser vi en 

marknadspotential som skulle kunna uppgå till mellan SEK 7 – 10 miljarder 

årligen för Europa och USA. Vi hänvisar här till den uträkning vi gjorde i 

” Minimally invasive 

technologies, robotic and 

navigational assistance 

and customized/personal 

instruments and implants 

continued to gain traction 

in 2016 and 2017” 

(Orthoworld, 2016) 

Vi bedömer att 

nischsegmentet kan bli en 

årlig miljardmarknad 
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tidigare avsnitt, att antalet småimplantatsingrepp skulle kunna uppgå till 

350,000 årligen. Vid ett snittpris på SEK 20 tusen för småimplantat 

tillverkade i metall ger det en marknadspotential för Episurfs nuvarande 

produkter inom knä på cirka SEK 7 miljarder årligen. Snittpriset ska inte 

relateras till vad Episurf tar betalt för sin Episealer-lösning. Vi anser att 

Episurf har en mer gedigen teknologi och produktionsprocess och därmed 

har potential att sätta uthålliga försäljningspriser i övre snittet för sina 

implantat. 

 

I en kvantitativ ansats att bedöma populationen i behandlingsgapet, kom 

London et al (2011) fram till cirka 3,6 miljoner människor i USA, år 2025 

skulle det öka till 5 miljoner människor. Om vi antar att Europa har en 

demografi, åldersfördelning och förekomst av symptomatisk knäartros i 

samma härad som USA, skulle populationen då utgöras av totalt 10 miljoner 

år 2025. Vidare antar vi en årlig tillväxt för denna behandlingsgrupp på cirka 

5 procent, detta skulle ge en årlig förekomst på 500,000 fall. Sätter vi samma 

snittpris som ovan för småimplantat (SEK 20 tusen) och multiplicerar det 

med den årliga förekomsten ger det en marknadspotential på SEK 10 

miljarder årligen. Denna uträkning gäller också för marknaderna i USA och 

Europa, även om det är de största marknaderna är knäbroskproblematik ett 

globalt fenomen. 

 

Vi kan också konstatera att existerande behandlingsmetoder är 

miljardmarknader i dollar mätt. Vi anser att marknaden för 

småimplantatsingrepp har potential att överskrida de biologiska 

behandlingsmetodernas marknadsstorlek. Detta främst i och med att 

småimplantatsmarknaden adresserar en patientgrupp (35 – 65 år) som har 

en högre andel förekomst av symptomatisk knäartros än de biologiska 

behandlingsmetodernas patientgrupp (<30 år). 

Då småimplantatsingrepp har visat på att det kan vara en mer effektiv 

behandlingsform än biologiska alternativ bör det ha potential att ta 

väsentliga marknadsandelar från dessa metoder. Vi menar dock på att 

småimplantatsingrepp kommer kunna ta marknadsandelar från båda håll, 

det vill säga även från den övre åldersgruppen vars standardalternativ idag 

är total eller partiell knäplastik. Vi ser klara hälsoekonomiska fördelar med 

småimplantatsingrepp över knäplastik; det är ett billigare alternativ, man 

kan fortsätta leva ett aktivt liv och där knäprotesoperation rent utav skulle 

kunna undvikas. 

I den adresserade populationen är det samtidigt en stor grupp som inte syns 

i statistiken, en grupp som finner sig i att leva ett liv med smärta och minskad 

möjlighet att utföra dagliga sysslor. Att nå ut till dessa kommer bli av yttersta 

vikt för att nå upp till den bedömda marknadspotentialen. 
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Finansiella prognoser 

Försäljning 2018 - 2021 

Under år 2017 uppnådde bolaget en försäljning på SEK 2,4 miljoner. Från 

dessa låga nivåer antas en stark försäljningsutveckling ske. Intäkterna under 

2021 bygger på ett antagande om 1,650 sålda Episealer-implantat, där den 

absoluta majoriteten av sålda implantat härstammar från Europamarknaden 

under den här perioden. Europa bearbetas framförallt med egna säljare och 

vi räknar med att existerande säljare dels kan få en högre konverteringsgrad 

på befintliga kliniker, dels att nya kliniker kan börja att bearbetas.  

I vilken takt försäljningen tar fart är nära sammankopplat med hur väl 

arbetet med de uppsatta strategierna fortskrider, framförallt det enträgna 

arbetet med att få starkare ersättningsmöjligheter och fortsätta presentera 

kliniskt robusta resultat. Vi har respekt för att etablerandet av en ny produkt 

tar tid utifrån flera hänseenden, tidsaspekten är en av de faktorer vi tar i 

beaktande i vår scenarioanalysmodellering. Vidare betonar vi att våra 

prognoser och värderingsantaganden utgår från antalet sålda implantat 

inom knäsegmentet. Denna produktlinje är CE märkt sedan flera år tillbaka 

och har börjat säljas på utvalda marknader i Europa. Nya produkter, till 

exempel Episealer för talusbenet, kommer att inkluderas i våra 

försäljningsprognoser när det finns en tydlig regulatorisk- och klinisk plan 

även för dessa. 

Kostnader 2018 – 2021 

Kostnader under de närmaste fyra åren är framförallt hänförligt till 

personalkostnader och övriga externa kostnader.  

Personalkostnader under 2017 uppgick till SEK 31,3 miljoner med ett 

medelantal på 27 anställda. Under 2018 har vi antagit att medelantal 

anställda kommer att vara kvar på 27. De totala personalkostnaderna blir 

lägre för 2018 än för 2017 då vi antar att det kommer vara större kontinuitet 

bland ledningen under innevarande år och därmed minskade 

dubbelkostnader. 

Vid utgången av 2021 har vi estimerat att antal anställda i medeltal uppgår 

till 32. Upptrappningen är drivet av satsningar på säljstyrkan i befintliga 

marknader som går från nuvarande 10 till 13 säljare i slutet av perioden. Vi 

har även tagit höjd för att anställningar kan behöva göras inom produktion 

och i samband med USA-satsningen. 

Under ’Övriga externa kostnader’ är de största kostnadsposterna inom denna 

kategori: 

- Kostnad för sålda varor (KSV) 

- Kliniska studier 

- Kostnader för konsulter och köpta tjänster 

- USA-satsningen 
  

Vi antar en stark 

försäljningstillväxt under 

perioden 2018 - 2021 

Personalkostnader och 

Övriga externa kostnader 

utgör de största 

kostnadsposterna 
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För KSV har vi räknat med att Episurfs bruttomarginal stärks från nuvarande 

nivåer på 50 procent till cirka 60 procent i slutet av 2021 görs. Detta är drivet 

av satsningar i mjukvaruutveckling vilket kommer korta ner ledtiden samt 

ökade volymer. 

 

Episurf har under de närmsta åren ett antal viktiga kliniska studier framför 

sig. Vi har antagit att kostnader för kliniska studier kommer att belasta 

resultatet med SEK 2 - 3 miljoner årligen förutom 2018 då vi har 

prognostiserat att kliniska studier uppgår till SEK 5 miljoner. De kliniska 

studierna som pågår eller avser att påbörjas är, förutom IDE-studien, 

multicenterstudien i Europa (en sammanföring av flera klinikers kliniska 

data), studier för fotledsimplantatet och funktionalitetsstudien som 

genomförs hos Charité. 

 

Externa köpta tjänster och konsultarvoden är stora kostnadsposter under 

’Övriga externa kostnader’. Där ingår till exempel legala kostnader och 

patent- & konsultkostnader som inte aktiveras mot balansräkningen. Vi har 

i den mån det har gått utgått från utfallet för 2017. Vi prognosticerar att 

posterna för extern fakturering (konsulter och externa tjänster) hålls relativt 

flackt under 2018 – 2021 och uppgår till mellan SEK 5 – 10 miljoner för 

respektive år under den aktuella perioden (exkl. konsultkostnader för USA-

satsningen). 

  

USA-satsningen drar resurser och spiller även över i vårt andra 

diskonteringsintervall, år 2022 – 2034. I vår uppställning nedan ingår inte 

anställning av personal i USA då det har räknats in under personalkostnader. 

Den största posten i USA-satsningen är patientrekryteringen till IDE-studien 

som vi har uppskattat uppgår till runt USD 20 tusen per patient, IDE-studien 

väntas totalt innefatta cirka 200 patienter. USA-satsningen är huvudorsaken 

till att posten ’Övriga externa kostnader’ går upp med närmare 40 procent 

under 2019 (se fullständig resultaträkning längre ner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de mindre posterna under övriga externa kostnader har vi, om inte någon 

extraordinär händelse har bedömts kunna inträffa, räknat med en normal 

prisuppräkningstakt. Hit hör till exempel kostnadsposter för revision, 

lokalkostnader, resor och marknadsaktiviteter. Vi ser inte något större behov 

IDE-studie ligger till 

grund för PMA-ansökan 

(SEKm) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT

Övriga kostnader:

Köpta tjänster och externa konsulter 0,950 1,250 1,100 1,200 0,750 5,250

Resekostnader 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 2,250

IDE/PMA:

Material / Produktion 0,400 1,600 0,000 0,000 0,000 2,000

PMA-ansökan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,888 2,888

Site uppsättning 4,000 1,500 0,000 0,000 0,000 5,500

Kostnader för patientrekrytering 3,500 15,750 12,250 3,500 0,000 35,000

Förstudie 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Tester 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 4,000

Ansökan om IDE-studie hos FDA 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038

TOTALT 12,388 22,600 13,850 5,200 3,888 57,927

Källa: Redeye Research

Regulatorisk väg till USA-marknaden
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i ökade lokalkostnader för Episurf under de närmsta åren, inte heller något 

extraordinärt behov avseende revisionskostnader även om uppsättning av 

fler utländska dotterbolag kan bli aktuellt vilket sannolikt även kommer dra 

kostnader för redovisning och revision. För marknadsinsatser och resor 

kommer kostnader drivas av satsningar på nya marknader, till exempel de 

pågående förberedelser som görs för att ta sig in på ett antal utvalda 

marknader i Asien. 

 

 

 

 

Prognoser 2022 - 2034 

I våran modell antar vi att lönsamhet nås år 2023. Vid vårt terminalvärdesår, 

2034, uppgår rörelsemarginalen till 40 procent. Ett par viktiga antaganden 

har gjorts på vägen fram till lönsamhet som är viktigt att lyfta fram. För USA-

strategin har vi räknat med att PMA-ansökan sker i början av 2022 och att 

den processen tar ett år. Enligt FDA:s egna direktiv tar processen 180 dagar, 

i praktiken räknar vi med att detta alltså tar längre tid. Försäljning i USA tar 

därmed sin början 2023. Vi har antagit att USA-marknaden bearbetas med 

säljare från industriella partners och direktsäljare. Vi tror att en säljare kan 

uppnå en försäljning på mellan SEK 10 – 12 miljoner årligen, detta antagande 

har gjorts både för marknaderna i USA och Europa. 

Övriga marknader, utöver USA och Europa, har vi karakteriserat som 

kommande distributörsmarknader där bruttomarginaler mellan 40 – 50 

procent erhålls. Vi har också antagit att bruttomarginalen, totalt sett för 

bolaget, successivt stärks över åren och uppgår till 80 procent vid vårt 

terminalvärdesår. 80 procent i bruttomarginal är en hög nivå för ett 

medicintekniskt bolag. Vi tror dock att det är ett fullt realistiskt antagande 

då så stora delar av Episurfs förädlingsvärde består i mjukvara. Successivt 

stärkta marginaler kommer av ökade efterfrågevolymer, något som vi 

bedömer att Episurf är väl förberedda för. En viktig milstolpe är när bolaget 

börjar komma upp i tillräckliga volymer för att flytta produktion in-house. Vi 

Vi modellerar att 

lönsamhet nås 2023 

Resultaträkning - Episurf

(SEKm) 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E

Nettoomsättning 2,406 2,490 6,000 13,500 25,200 49,500

Övriga rörelseintäkter 0,255 0,603 0,500 0,500 0,500 0,500

Totalt rörelsens intäkter 2,661 3,093 6,500 14,000 25,700 50,000

CAGR % 137% 4% 141% 125% 87% 96%

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -31,972 -28,799 -34,775 -49,344 -39,319 -40,342

Personalkostnader -28,341 -31,261 -30,386 -33,289 -36,297 -38,217

Avskrivningar -4,056 -4,186 -6,207 -7,421 -6,988 -6,874

Summa rörelsens kostnader -64,369 -64,245 -71,368 -90,054 -82,604 -85,432

Rörelseresultat -61,709 -61,152 -64,868 -76,054 -56,904 -35,432

Rörelsemarginal % -2565% -2456% -1081% -563% -226% -72%

Finansiella intäkter 0,044 0,061 0,000 0,000 0,000 0,001

Finansiella kostnader -0,003 -0,003 0,000 0,000 0,000 -0,001

Resultat från finansiella poster 0,041 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat före skatt -61,667 -61,094 -64,868 -76,054 -56,904 -35,432

Inkomstskatt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Årets resultat -61,667 -61,094 -64,868 -76,054 -56,904 -35,432

Källa: Redeye Research
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bedömer att det blir aktuellt vid volymer över 5,000 sålda implantat årligen, 

det vill säga runt 2024. 

 

 

Mot slutet av vår prognosperiod tror vi alltså att Episurf kan nå upp till antal 

sålda implantat av Episealer om knappt 20,000 implantat på årsbasis. Detta 

skulle innebära en marknadspenetration på cirka 5 procent i USA och Europa 

om vi utgår från vår tidigare uträkning om en potential om cirka 350,000 

årliga småimplantatsingrepp inom Episurfs produktområden. Bolagets egna 

kommunicerade marknadsmål om 15,000 tror vi därmed är fullt realistiskt 

att både nås och överskridas på sikt. 

Finansiell situation 

I våra estimat återstår fortfarande flera år tills Episurf uppnår lönsamhet. I 

ett sådant läge tenderar finansieringsbehovet stundtals att tynga värderingen 

vilket vi tycker att vi har sett tecken på även i Episurfs aktie. 

Episurf rapporterade likvida medel om SEK 71 miljoner vid utgången av 

2017. I februari 2018 tecknade bolaget ett avtal om konvertibellösning med 

European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) vilket kan säkra 

finansiering om upp till SEK 70 miljoner. Vid fullt utnyttjande av 

konvertibler med tillhörande teckningsoptioner kan ytterligare SEK 70 

miljoner tillföras bolaget då det avses att ge ut gratis aktieägaroptioner till 

befintliga aktieägare i en strävan efter att skydda mot eventuell 

utspädningseffekt. ESGOF är en fond fokuserad på finansieringslösningar 

för mindre bolag inom sektorerna teknik och hälsovård. 

Vid årsskiftet 17/18 

rapporterade Episurf 

likvida medel om ca SEK 

71 miljoner. 

Episurf ingick nyligen ett 

externt avtal med 

konvertibler och 

teckningsoptioner som 

finansieringsstruktur 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Europa (direktmarknader)

Sålda implantat, tusen 0,200 0,375 0,740 1,500 2,750 3,500 4,400 5,350 6,100 6,900 7,650 8,200 8,600 8,900 9,100 9,300 9,486

Försäljning Episurf, SEKm 6,000 11,250 22,200 45,000 82,500 105,000 132,000 160,500 183,000 207,000 229,500 246,000 258,000 267,000 273,000 279,000 284,580

Försäljningstillväxt % 141% 88% 97% 103% 83% 27% 26% 22% 14% 13% 11% 7% 5% 3% 2% 2% 2%

Bruttomarginal% 50% 55% 58% 62% 62% 65% 67% 70% 73% 73% 73% 73% 78% 78% 80% 82% 82%

Bruttovinst 3,000 6,188 12,876 27,771 50,875 68,250 88,440 112,173 133,590 151,692 167,535 179,580 199,950 206,925 218,400 228,780 233,356

Antal säljare 10 11 13 13 15 15 15 17 17 18 20 21 22 23 23 24 25

Försäljning per säljare, SEKm 0,600 1,023 1,708 3,462 5,500 7,000 8,800 9,441 10,765 11,500 11,475 11,714 11,727 11,609 11,870 11,625 11,383

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

USA

Sålda implantat, tusen 0,150 0,250 0,500 1,000 1,800 3,000 4,500 6,000 7,700 8,400 9,000 9,180

Försäljning Episurf, SEKm 4,500 7,500 15,000 30,000 54,000 90,000 135,000 180,000 231,000 252,000 270,000 275,400

Försäljningstillväxt % 67% 100% 100% 80% 67% 50% 33% 28% 9% 7% 2%

Bruttomarginal% 60% 65% 65% 70% 70% 73% 73% 78% 78% 80% 82% 82%

Bruttovinst 2,700 4,875 9,750 21,000 37,800 65,700 98,550 139,500 179,025 201,600 221,400 225,828

Antal säljare (partners och egna) 1 4 6 7 8 10 12 15 20 22 23 23

Försäljning per säljare, SEKm 4,500 1,875 2,500 4,286 6,750 9,000 11,250 12,000 11,550 11,455 11,739 11,974

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Övriga (distributörsmarknader)

Sålda implantat, tusen 0,075 0,100 0,150 0,225 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,150 1,200 1,224

Försäljning Episurf, SEKm 2,250 3,000 4,500 6,750 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 34,500 36,000 36,720

Försäljningstillväxt % 33% 50% 50% 33% 33% 25% 20% 17% 14% 13% 11% 10% 5% 4% 2%

Bruttomarginal% 40% 40% 45% 45% 45% 45% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Bruttovinst 0,900 1,200 2,025 3,038 4,050 5,400 6,750 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 17,250 18,000 18,360

Antal säljare

Försäljning per säljare, SEKm

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Episurf totalt

Sålda implantat, tusen 0,200 0,450 0,840 1,650 2,975 3,950 5,050 6,350 7,700 9,400 11,450 13,600 15,600 17,700 18,650 19,500 19,890

Försäljning Episurf, SEKm 6,000 13,500 25,200 49,500 89,250 118,500 151,500 190,500 231,000 282,000 343,500 408,000 468,000 531,000 559,500 585,000 596,700

Försäljningstillväxt % 141% 125% 87% 96% 80% 33% 28% 26% 21% 22% 22% 19% 15% 13% 5% 5% 2%

Bruttomarginal% 50,0% 52,5% 55,9% 60,2% 60,4% 63,3% 65,2% 67,5% 70,8% 70,9% 71,4% 71,5% 75,7% 75,8% 78,2% 80,0% 80,0%

Bruttovinst 3,000 7,088 14,076 29,796 53,913 75,000 98,715 128,673 163,590 199,992 245,235 291,630 354,450 402,450 437,250 468,180 477,544

Antal säljare 10 11 13 13 15 16 19 23 24 26 30 33 37 43 45 47 48

Källa: Redeye Research

Prognoser per region för försäljning och bruttomarginaler, 2018 - 2034
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Konvertibellösningar utav detta slag har kommit att utgöra en alternativ 

finansieringsform till nyemissioner. Dessa avtal kan vara mer eller mindre 

tekniska till sin karaktär och bör följas upp i det enskilda fallet allt eftersom 

avtalet fortlöper. Så avser vi även att göra med Episurf. Det finns ett par saker 

vi ändå vill lyfta fram i konvertibellösningen med ESGOF. Vi tycker det är 

positivt att trancherna bara kan dras en i taget. Episurf kan dra en ny tranche 

under förutsättning att utestående konvertibler har konverterats eller lösts 

in. Det minskar risken att ESGOF, som vi inte ser som någon långsiktig ägare, 

blir sittande med ett stort antal aktier som de kan vräka ut på marknaden och 

därmed trycka ner aktiekursen. Andra sidan av myntet är vad vi precis 

nämnde, ESGOF kommer inte vara någon långsiktig ägare i bolaget, de tjänar 

på den arbitrage som uppstår av avtalets karaktär. Därmed tillförs inte heller 

bolaget någon extern, strategisk kompetens. 

Avtalet med ESGOF kommer att ha en nära sammankoppling med 

aktiekursen och likviditeten i aktien under de närmaste 12 månaderna. Sätts 

aktiekursen under press ökar utspädningsrisken och om kursen varaktigt går 

ner under SEK 4 per aktie eller inte når upp till en viss likviditetsnivå har inte 

Episurf heller möjlighet att dra trancher. Golvet på SEK 4 per aktie hindrar 

samtidigt finansieringsstrukturen med ESGOF från att hamna i en alltför 

nedåtgående spiral med en nedtryckt aktiekurs. På grund av risken som finns 

i aktiekursutvecklingen är vi därför positiva till att avtalet, som vi har förstått 

det, har få bindande villkor. Till exempel är endast den första tranchen 

obligatorisk att dras. I en situation då fler trancher inte kan dras, och avtalet 

i praktiken inte fullföljs, kommer Episurf troligen behöva söka sig till andra 

finansieringskällor.  

En positiv utveckling av aktiekursen kommer å andra sidan minska 

utspädningsrisken och kan leda till att avtalet med ESGOF finansierar 

bolagets tillväxtstrategi de närmaste åren. Vår förhoppning är att 

verksamheten i Episurf fortsätter att utvecklas väl under innevarande år, 

främst genom fortsatta kliniska- och hälsoekonomiska resultat som stödjer 

bolagets teknologi, fler referenskliniker och användare av Episealer, fortsatt 

hög innovationshöjd i bolaget och en USA-satsning som fortlöper väl. 

I nuläget har vi inte tagit upp konvertibelavtalet i våra prognoser över 

resultat- och balansräkning på ett sådant sätt att det påverkar det fria 

kassaflödet per aktie. Vi kommer kontinuerligt följa upp avtalet med ESGOF 

och uppdatera våra estimat i efterföljande uppdateringar till initialanalysen. 
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Värdering 

Scenarioanalys 

Vi värderar Episurf enligt en diskonterad kassaflödesmodell, så kallad DCF. 

Vi har delat upp våra diskonterade kassaflöden i tre perioder: 

- 2018 – 2021 

- 2022 – 2034 

- Terminal värde 2035 med en evig tillväxt om 2 procent 

Vi har valt att sätta terminalvärdet relativt långt fram för att inte det ska 

utgöra en alltför stor del av den totala värderingen. 

 

För att ge en dynamisk bild till vår värdering har vi tillämpat tre scenarion 

som alla värderas enligt DCF-metoden: 

- Vårt huvudscenario: Base-scenario. 

- Ett optimistiskt scenario: Bull-scenario. 

- Ett pessimistiskt scenario: Bear-scenario. 

Våra scenarion bygger på förutsättningarna för när marknadsacceptans 

erhålls, tiden för den regulatoriska processen och tiden för etablering av egna 

ersättningskoder. Detta påverkar försäljningstillväxt och när lönsamhet nås. 

Vi har även tagit hänsyn till faktorer som uppnådd marknadspenetration och 

lönsamhet. Samma antaganden om avkastningskrav, skattesats och evig 

tillväxt görs annars för samtliga scenarion. Bull- och Bear-scenariot är 

kostnadsanpassade i enlighet med antaganden om försäljningsutveckling. 

 

Base-scenario 

Vår värdering av Episurf i vårt huvudscenario, Base-scenario, följer de 

antaganden vi redogjorde för i våra finansiella prognoser. 

 

 

 

Vi landar i vårt Base-scenario på en värdering om SEK 7,5 per aktie.  

 
  

Diskonterad kassaflödesmodell - Episurf*

Antaganden DCF SEKm

Skattesats 22% 2018 - 2021 -181

Avkastningskrav 15,7% 2022 - 2034 215

CAGR**, 2018-2021 102% 2035 - 123

CAGR**, 2022-2034 17% Nettokassa 71

Terminalvärden Motiverat värde 228

Evig tillväxt 2% Antal aktier (Mn) 30,5

EBIT 40% Per aktie (Kr) 7,5

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser beror på decimalavrundningar

** CAGR - genomsnittlig årlig försäljningstillväxt

SEK 7,5 per aktie i vårt 

basscenario 
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Bull-scenario 

Våra antaganden i vårt optimistiska scenario är att: 

• USA-lansering sker 2023. 

• Lönsamhet nås 2022. 

• Vid vårt terminalvärdesår har en marknadspenetration om cirka 6 

procent av den bedömda marknadspotentialen om 350,000 (Europa 

och USA) årliga implantat uppnåtts, motsvarande en försäljning om 

SEK 688 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt Bull-scenario ger en motiverad aktiekurs på SEK 11,2 

 

Bear-scenario 

Våra antaganden i vårt pessimistiska scenario är att: 

• USA-satsningen drar ut på tiden i det regulatoriska skedet, USA-

marknaden nås först 2025. 

• Lönsamhet nås 2024. 

• Vid vårt terminalvärdesår har en marknadspenetration om knappt 4 

procent av den bedömda marknadspotentialen om 350,000 (Europa 

och USA) årliga implantat uppnåtts, motsvarande en försäljning om 

SEK 430 miljoner. 

 

 

 

Vårt Bear-scenario ger en motiverad aktiekurs på SEK 3 

 

Diskonterad kassaflödesmodell - Episurf*

Antaganden DCF SEKm

Skattesats 22% 2018 - 2021 -181

Avkastningskrav 15,7% 2022 - 2034 120

CAGR**, 2018-2021 84% 2035 - 83

CAGR**, 2022-2034 17% Nettokassa 71

Terminalvärden Motiverat värde 93

Evig tillväxt 2% Antal aktier (Mn) 30,5

EBIT 38% Per aktie (Kr) 3,0

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser beror på decimalavrundningar

** CAGR - genomsnittlig årlig försäljningstillväxt

SEK 11,2 per aktie i vårt 

optimistiska scenario 

SEK 3 per aktie i vårt 

pessimistiska scenario 

Diskonterad kassaflödesmodell - Episurf*

Antaganden DCF SEKm

Skattesats 22% 2018 - 2021 -175

Avkastningskrav 15,7% 2022 - 2034 304

CAGR**, 2018-2021 123% 2035 - 142

CAGR**, 2022-2034 16% Nettokassa 71

Terminalvärden Motiverat värde 343

Evig tillväxt 2% Antal aktier (Mn) 30,5

EBIT 42% Per aktie (Kr) 11,2

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser beror på decimalavrundningar

** CAGR - genomsnittlig årlig försäljningstillväxt
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Sammanfattning scenarioanalysmodell 

 

 

 

Episurfs aktiekurs har hittills i år rört sig i ett intervall om SEK 4,50 – 7,0, 

per 2018-04-13 var stängningskurs SEK 5,98. Vår scenarioanalys 

representerar det värderingsintervall som vi anser är motiverat i Episurfs 

aktie i nuläget. Det är ett relativt brett intervall där det finns en stor potential 

och uppsida i både Base- och Bull-scenariot. Å andra sidan är risken 

fortfarande hög i Episurf vilket illustreras av att värderingen i vårt Bear-

scenario hamnar strax över nuvarande nettokassa. 

Som potentiell investerare i Episurf tror vi också att man kan gynnas i caset 

av att lyfta blicken och bedöma sannolikheten i att Base- eller Bull-scenariot 

kommer att spelas ut kontra risken att Episurfs teknologi inte får tillräckligt 

stor marknadsacceptans för att nå uthållig lönsamhet. Som vi redogjorde för 

i vårt Investeringscase ser vi i Episurf ett bolag med en konkurrenskraftig 

teknologi. Genom bolagets skadebedömningsprocess kan bolaget designa 

implantatet även baserat på hur djup skadan är på brosk och underliggande 

ben, detta är de ensamma om att kunna göra. De prekliniska- och kliniska 

resultaten samt den låga revisionsfrekvensen såhär långt talar för att 

implantatet gör skillnad för patienten och har förmågan att sitta stabilt och 

säkert under lång tid. Slutligen anser vi att de patientspecifika inslagen i 

Episealer-lösningen ligger rätt i tiden och anspelar väl på de 

marknadstrender som råder inom ortopedin. Episurf befinner sig längst fram 

i ledet inom sitt nischsegment för att tillhandahålla det som numera så ofta 

benämns ’personalised medicine’. Därför tror vi att det är snarare en fråga 

om ’När’ än ’Om’ en betydande marknadsacceptans uppnås. För en 

investerare som vill investera i ett bolag med en konkurrenskraftig teknologi 

tror vi att nu kan vara ett bra tillfälle och där bolaget har viktiga delmål till 

vägen mot marknadsacceptans under innevarande år. 

Multipel- och relativvärdering 

Vi anser att värdering baserat på försäljning är den mest relevanta multipeln 

att använda för att understödja vår värdering i den diskonterade 

kassaflödesmodellen. Då Episurf ligger på låga försäljningsvolymer i 

dagsläget har vi använt oss av vår försäljningsprognos för år 2024, 

diskonterat tillbaka med sex år. För att komma upp i ungefärliga 

värderingsnivåer med teknologivärdet (avdrag för nettokassa) i Base-

scenariot sätter vi en multipel på tre. 

Episurf: Scenarioanalys*

Bear Base Bull

Per aktie, kronor 3 7,5 11,2

Potential / Risk** -50% 25% 87%

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser 

beror på decimalavrundningar

** Baserat på stängningskurs 2018-04-13
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Vi har jämfört denna multipel med ett antal utvalda medicintekniska bolag, 

listade på OMX Nasdaq Stockholm och med en aktuell försäljning i spannet 

SEK 50 – 450 miljoner. 

 

 

 

En del bolag i vår kohort avviker åt båda håll vad gäller försäljningsmultipel, 

främst dock för att en del bolag värderas med höga försäljningsmultiplar. En 

försäljningsmultipel på tre anser vi dock vara i de nedre skalorna. Vi anser 

att ett motiverat multipelintervall på Episurf i nuläget åtminstone skulle vara 

3 – 5, där en multipel på fem indikerar en uppsida som är högre än i vårt 

Bull-scenario, en multipel på fyra indikerar en uppsida högre än i vårt Base-

scenario. Då multipelvärderingen bygger på framtida diskonterade estimat, i 

Episurfs fall sex år framåt i tiden, är denna multipel-/relativvärdering något 

haltande. Vi konstaterar likväl att multipelvärderingen bekräftar och snarare 

indikerar en högre uppsida än i våra diskonterade kassaflödesmodeller över 

Base- och Bull-scenario. 

 

Vi har även gjort en relativvärdering baserat på faktisk värdering idag. Vi 

använder teknologivärdet (börsvärdet med avdrag för nettokassa) som 

relativmått. I urvalet av jämförbara bolag har vi letat efter medicintekniska 

bolag som är i en likvärdig position som Episurf i nuläget.  Med det menas 

bolag som har börjat att få igång försäljning, har de tyngsta 

produktutvecklingsåren bakom sig, en hög försäljningstillväxt från låga 

nivåer och adresserar en betydande marknadspotential och ett medicinskt 

behov på global basis. 

  

Multipelvärdering (SEKm)*

Utvalda multiplar 2024E Multipel x Värdering

Försäljning 57 3 171

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser beror på decimalavrundningar

Relaltivvärdering baserat på försäljningsmultipel

Bolag

Teknologivärde 

(SEKm) *

Försäljning 

2017 (SEKm)

Försäljnings-

multipel

C-RAD 943 133,1 7

BONESUPPORT 276 129,3 2

Boule Diagnostics 1 217 427,8 3

Sedana Medical 732 40,4 18

Bactiguard 611 153,6 4

CellaVision 3 320 309,3 11

Xvivio Perfusion 1 997 148,3 13

Medel 1 299 191,7 8

Källa: Redeye Research

* Börsvärde per 2018-04-13, nettokassa per 2017-12-31

Multipelvärdering 

indikerar större uppsida 

än i vår DCF modell… 

… och relativvärdering 

bekräftar uppsida 
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Trots att Scibase teknologivärde får räknas som ett extremvärde och därmed 

drar ner medelvärdet så indikerar även Episurfs teknologivärde en uppsida 

vilket vi anser väl understödjer både Base- och Bull-scenariots diskonterade 

kassaflödesmodeller. 

Känslighetsanalys 

Vår värdering påverkas i hög grad av vilket avkastningskrav vi har använt. 

Vårt valda avkastningskrav är baserat på kvalitativa och kvantitativa aspekter 

i bolaget. För att belysa hur värderingen förhåller sig till valt avkastningskrav 

har vi ställt upp en känslighetsanalys utifrån vårt Base-scenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relativvärdering - medicinteknikbolag

Bolag

Börsvärde 

(SEKm) *

Nettokassa,

SEKm

(2017-12-31)

Teknologi-

värde

Försäljning 

2017 

(SEKm)

Senzime 341 8,7 332 0,2

Ortoma 326 13,4 313 0,0

Acarix 216 103,5 113 0,6

Episurf 183 71,3 112 2,4

Scibase 112 110,0 2 6,9

Medel 236 61 174 2,0

Källa: Redeye Research

* Per 2018-04-13

Känslighetsanalys - avkastningskrav

13,7% 14,7% 15,7% 16,7% 17,7%

Börsvärde (SEKm) 344 280 228 186 151

Värde per aktie 11,3 9,2 7,5 6,1 4,9

Källa: Redeye Research

* Eventuella summeringsdifferenser beror på decimalavrundningar
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Appendix 1 – Ledning och styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Ledning

Namn Befattning På nuvarande 

position sedan

Utbildning och erfarenhet

Pål Ryfors (1983) CEO 2017 Pål Ryfors har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. 

Han har en omfattande erfarenhet från bank- och finanssektorn på 

internationell nivå. Innan Pål kom till Episurf var han CFO på 

Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda.

Veronica Wallin (1986) CFO 2017 Veronica Wallin är ekonom från Stockholms universitet. Innan hon 

kom till Episurf var Veronica ekonomichef på ApoEx.

Jeanette Spångberg (1973) COO 2011 Jeanette Spångberg är högskoleingenjör inom byggteknik, IT och 

miljö. Innan hon kom till Episurf var Jeanette produktionschef på 

Nobel Biocare Procera AB där hon tog med sig en omfattande 

erfarenhet inom patent-specifik produktion.

Ladan Amiri (1964) Chef för kvalitet och 

regulatoriska frågor

2015 Ladan Amiri har mer än 20 års erfarenhet från produktutveckling, 

kvalitets- och regulatoriska frågor. Tidigare befattningar har varit inom 

företag som RaySearch Laboratories, St Jude Medical och Siemens.

Göran Martinsson (1959) Försäljningsdirektör 2014 Göran Martinsson har mer än 30 års erfarenhet från ledande 

befattningar inom teknikföretag, inklusive medicintekniska bolag. 

Innan han kom till Episurf var Göran anställd hos Arthrocare.

Fredrik Zetterberg (1975) Marknadsdirektör 2017 Fredrik Zetterberg har mer än 20 års erfarenhet från medicintekniska 

bolag som Baxter, CardinalHealth, Arthrocare och Smith & Nephew. 

Sedan 2008 har han varit verksam inom den ortopediska industrin 

med ledande positioner inom sälj- och marknadsföring.

Källa: Episurf Medical, Redeye Research

Ledning

Namn Befattning Aktieinnehav Episurf Aktieinnehavsförändring 

12 mån*

Pål Ryfors (1983) CEO 1 016 393 B-aktier, innehar 

även personal- och 

teckningsoptioner

Ökande

Veronica Wallin (1986) CFO 4 000 B-aktier, innehar även 

personal- och teckningsoptioner

Ökande

Jeanette Spångberg (1973) COO 9 422 B-aktier, innehar även 

personal- och teckningsoptioner

Oförändrad

Ladan Amiri (1964) Chef för kvalitet och 

regulatoriska frågor

7 340 B-aktier, innehar även 

personal- och teckningsoptioner

Oförändrad

Göran Martinsson (1959) Försäljningsdirektör 24 680 B-aktier, innehar även 

personal- och teckningsoptioner

Ökande

Fredrik Zetterberg (1975) Marknadsdirektör 4 000 B-aktier, innehar även 

personal- och teckningsoptioner

Ökande

Källa: Holdings, Episurf Medical, Redeye Research

* antingen benämnd som ökande, oförändrad eller minskande



Episurf Medical 

 

Bolaganalys 
42 

  
Styrelse

Namn Befattning Aktieinnehav Episurf Aktieinnehavsförändring 

12 mån*

Dennis Stripe (1957) Styrelsordförande 17 900 B-aktier Ökande

Leif Ryd (1949) Styrelseledamot 280 168 A-aktier, 206 

954 B-aktier

Ökande

Wilder Fulford (1958) Styrelseledamot - Oförändrad

Christian Krüger (1966) Styrelseledamot - Oförändrad

Laura Shunk (1958) Styrelseledamot 20 750 A-aktier Ökande

Källa: Holdings, Episurf Medical, Redeye Research

* antingen benämnd som ökande, oförändrad eller minskande

Styrelse

Namn Befattning På nuvarande 

position sedan

Utbildning och erfarenhet

Dennis Stripe (1957) Styrelsordförande 2016 Dennis Stripe har en kandidatexamen i Business från Northern Ohio University, 

USA. Han har närmare 35 års erfarenhet ifrån ledande befattningar inom 

medicintekniska bolag. Dennis har specifik erfarenhet från den ortopediska 

industrin där han bland annat har varit Senior Product Manager inom Smith & 

Nephew koncernen och Vice President Global Marketing hos Stryker Corporation.

Leif Ryd (1949) Styrelseledamot 2009 Leif Ryd är ortopedisk kirurg med en lång karriär som klinisk forskare inom artros. 

Han har tidigare innehaft en position som professor på Karolinska Institutet. Leif är 

grundare till Episurf Medical och Senior Medical Advisor till bolaget.

Wilder Fulford (1958) Styrelseledamot 2016 Dr Fulford är doktor i molekylärbiologi från The Rockefeller University. Han är VD 

för The Fulford Group som grundades 2016 för att tillhandahålla obereonde M&A, 

strategisk- och finansiell rådgivning till bolag. Dr. Fulford har över 25 års 

erfarenhet av att jobba med strategiska och finansiella frågor, han har agerat 

rådgivare i över 100 företagstransaktioner.

Christian Krüger (1966) Styrelseledamot 2016 Christian Krüeger har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Lunds 

universitet. Han är VD för LMK Venture Partners AB, ett svenskt privatägt 

investmentbolag. Christian har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, både 

från aktie- och obligationsmarknaden.

Laura Shunk (1958) Styrelseledamot 2017 Laura Shunk är jurist med över 30 års erfarnehet inom i huvudsak immaterialrätt. 

Inom immaterialrätt har hon främst arbetat med frågor rörande varumärkes- och 

patentintrång, särskilt inom områdena sjukvård och medicinteknisk utrustning.   

Hon är founding partner vid advokatforman Hudak, Shunk och Farine, CO LPA i 

Ohio, USA. 

Källa: Episurf Medical, Redeye Research
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Appendix 2 – Medicinskt råd 

Episurf arbetar i nära samarbete med ett medicinskt råd bestående av sex 

erfarna ortopeder och radiologer med bred internationell erfarenhet. Rådet 

bistår Episurf i frågor såsom produkterbjudande, produktutveckling, 

strategisk inriktning, patientdata samt de drivkrafter som ligger till grund för 

klinisk praxis inom broskskador. 

 

 

 

 

 

Medicinskt råd

Namn Land Verksam

Leif Ryd Sverige Ortoped och klinisk forskare. Tidigare professor vid 

Karolinska Institutet.

Mats Brittberg Sverige Överläkare i ortopedi vid Kungsbacka sjukhus

Tim Spalding Storbritannien Specialist inom knäkirurgi, University Hospitals Coventry 

and Warwickshire NHS Trust samt Honorary Associate 

Professor, Warwick Medical School, University of 

Warwick

Karl Eriksson Sverige Överläkare i ortopedi på Södersjukhuset i Stockholm samt 

ortoped vid Stockholm Knee Academy, Sophiahemmet, 

Stockholm

Dr. Adam Mitchell Storbritannien Radiolog vid Fortius Clinic, London

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

Hamburg, Parkklinic Manhagen

Källa: Episurf Medical, Redeye Research



Episurf Medical 

 

Bolaganalys 
44 

Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 
Ledning 6,0p

 

Efter ett par ledningsbyten de senaste åren har Episurf nu en relativt 
nytillträdd CEO och CFO, utan direkt erfarenhet från den ortopediska 
industrin. Detta kompletteras dock av ledningspersoner med lång 
branscherfarenhet. CEO Ryfors är en av de största aktieägarna vilket 
stärker ledningsbetyget. Vidare är det också en positiv signal att 4 av 6 
personer ur ledningsgruppen har ökat sina aktieinnehav under de senaste 
12 månaderna. 

Ägarskap 7,0p 

 

Serendipity Ixora är största ägare och har varit med sedan starten 2008. 
De innehar närmare 40% av rösterna och var fram tills 2018 
representerade i styrelsen. Ett par andra av de tio största ägarna är 
representerade i styrelsen (LMK-bolagen och Leif Ryd). Episurf har även 
ett flertal institutioner bland ägarskaran. Sammantaget ger det en stark 
ägarbild i Episurf. Serendipitys nyligen utträde ur styrelsen väcker dock 
initialt en del frågor i ägarbilden.  

Vinstutsikter 5,5p 

 

Episurf adresserar ett nischsegment inom knäledsrekonstruktion som vi 
bedömer har god tillväxtpotential och där få andra aktörer verkar. Vi 
uppskattar att detta segment har en marknadspotential mellan SEK 7 - 10 
miljarder årligen för USA och Europa. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Episurf är ett medicintekniskt bolag i tidigt kommersiellt skede och med 
små försäljningsvolymer. Bolaget behöver göra fortsatt stora satsningar, 
inte minst inom sälj & marknad, och där vi bedömer att det dröjer flera år 
tills Episurf når en uthållig lönsamhet. 

Finansiell styrka 0,5p 

 

I slutet av 2017 hade bolaget SEK 71,3 miljoner i kassan. I februari 2018 
tecknade bolaget ett avtal om konvertibellösning med European Select 
Growth Opportunities Fund vilket vi avser att följa upp noggrant under 
året. 
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Lönsamhet 2016 2017 2018E 2019E 2020E 
ROE -78% -91% -122% 0% 0% 

ROCE -78% -91% -114% -343% -312% 

ROIC -1033% -954% -453% -487% -359% 

EBITDA-marginal -2396% -2288% -978% -508% -198% 

EBIT-marginal -2565% -2456% -1081% -563% -226% 
Netto-marginal -2565% -2453% -1081% -563% -226% 

 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
WACC 15,7 %   

    

    

    

    
  Motiverat värde MSEK 229 

   

  Motiverat värde per aktie, SEK 7,5 

  Börskurs, SEK 6,0 
 

Resultaträkning 2016 2017 2018E 2019E 2020E 
Omsättning 2 2 6 14 25 

Summa rörelsekostnader -60 -59 -65 -82 -75 

EBITDA -58 -57 -59 -69 -50 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 
Avskrivningar immateriella tillg. -4 -4 -6 -7 -7 

Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -62 -61 -65 -76 -57 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto 0 0 0 0 0 

Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -62 -61 -65 -76 -57 

      

Skatt 0 0 0 0 0 
Nettoresultat -62 -61 -65 -76 -57 

 

Fritt kassaflöde 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Omsättning 2 2 6 14 25 
Sum rörelsekost. -60 -59 -65 -82 -75 

Avskrivningar -4 -4 -6 -7 -7 

EBIT -62 -61 -65 -76 -57 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT -62 -61 -65 -76 -57 

Avskrivningar 4 4 6 7 7 

Bruttokassaflöde -58 -57 -59 -69 -50 

Föränd. i rörelsekap 1 -5 -1 -2 -3 

Investeringar -6 -7 -7 -6 -6 

      
Fritt kassaflöde -62 -69 -66 -76 -59 

 

Kapitalstruktur 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Soliditet 81% 92% 58% -206% -304% 

Skuldsättningsgrad 0% 0% 34% -130% -118% 
Nettoskuld -42 -71 -5 71 130 

Sysselsatt kapital 6 14 16 16 17 

Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,2 0,5 0,7 
 
Tillväxt 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Försäljningstillväxt 137% 4% 141% 125% 87% 

VPA-tillväxt (just) 0% 0% 6% 17% -25% 
 

Data per aktie 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

VPA 0,00 -2,00 -2,12 -2,49 -1,86 

VPA just 0,00 -2,00 -2,12 -2,49 -1,86 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nettoskuld 0,00 -2,33 -0,17 2,33 4,25 

Antal aktier 0,00 30,55 30,55 30,55 30,55 
 
Värdering 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Enterprise Value -42,3 -71,3 177,6 253,9 312,4 

P/E 0,0 0,0 -2,8 -2,4 -3,2 
P/S 0,0 0,0 30,4 13,5 7,2 

EV/S -17,6 -28,6 29,6 18,8 12,4 

EV/EBITDA 0,7 1,3 -3,0 -3,7 -6,3 

EV/EBIT 0,7 1,2 -2,7 -3,3 -5,5 
P/BV 0,0 0,0 8,8 -3,3 -1,6 

 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Serendipity Group 32,3 % 15,3 % 
Avanza Pension 3,5 % 4,9 % 

Rhenman & Partners Asset Management 3,2 % 4,5 % 

AMF Försäkring & Fonder 2,7 % 3,8 % 

Pål Ryfors 6,9 % 3,3 % 

Kaupthing Hf. 2,2 % 3,1 % 
LMK-bolagen & Stiftelse 2,2 % 3,1 % 

Swedbank Försäkring 1,9 % 2,7 % 

Nordnet Pensionsförsäkring 1,4 % 2,0 % 

Öhman Fonder 1,1 % 1,5 % 
 
Aktien   

Reuterskod   
Lista  Small Cap 

Kurs, SEK  6,0 

Antal aktier, milj  30,5 

Börsvärde, MSEK  182,7 
   

Bolagsledning & styrelse   

VD  Pål Ryfors 

CFO  Veronica Wallin 

IR   
Ordf  Dennis Stripe 

   

Nästkommande rapportdatum   

Q1 report  April 27, 2018 
Q2 report  July 20, 2018 

Q3 report  October 26, 2018 

FY 2019 Results  February 08, 2019 

   

Analytiker  Redeye AB 
Anders Hedlund  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 

anders.hedlund@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

Andreas Kvist   
andreas.kvist@redeye.se   

 

Balansräkning 2016 2017 2018E 2019E 2020E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  42 71 12 1 2 

Kundfordringar 1 1 2 4 11 

Lager 1 2 3 4 6 

Andra fordringar 3 3 3 3 3 
Summa omsättn. 47 77 19 12 23 

Anläggningstillgångar      

Materiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 

Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 13 16 16 15 14 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 13 16 17 15 14 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 

      

Summa tillgångar 60 93 36 27 37 

      

Skulder      
Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder 12 8 8 10 17 

Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Summa kort. skuld 12 8 8 10 17 

Räntebr. skulder 0 0 0 65 125 

L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 7 7 7 

Summa skulder 12 8 15 82 149 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 49 86 21 -55 -112 

Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 49 86 21 -55 -112 

      

Summa skulder och E. Kap. 60 93 36 27 37 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 15/17e 

1 mån -

99 999 999 9

00,0 % 

Omsättning 57,9 % 

3 mån 16,3 % Rörelseresultat, just 2,53 % 

12 mån -16,4 % V/A, just 0,0 % 

Årets Början 10,7 % EK -34,8 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Anders Hedlund äger aktier i bolaget Episurf Medical: Nej 

Andreas Kvist äger aktier i bolaget Episurf Medical: Nej 

 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag med huvudkontor i 

Stockholm. Deras vision är att vara pionjärer inom patientspecifika 

ytersättningsimplantat för behandling av avgränsade brosk- och 
benskador. Verksamheten är för närvarande fokuserad till 

knäimplantat. Bolaget grundades 2008 och har cirka 27 anställda. 

Sedan 2014 är Episurf noterat på OMX Stockholms huvudlista i 

segmentet Small Cap. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna Technology och  Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. 

Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye 

grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och 

företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet 

(sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, 

bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.  

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. 

Redeye Rating (2018-04-16) 

Rating Ledning Ägarskap Vinst- 

utsikter 

Lönsamhet Finansiell 

styrka 

7,5p - 10,0p 46 43 17 10 20 

3,5p - 7,0p 78 71 107 34 48 
0,0p - 3,0p 12 22 12 92 68 

Antal bolag 136 136 136 136 136 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 
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