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UPPDRAGSANALYS 

Lagat ben står starkt 

Stark utveckling från låga nivåer 

Medan de stora och etablerade ortopedibolagen drabbats hårt av inställda 

operationer i spåren av corona-pandemin har Bonesupport uppvisat en stark 

försäljningsutveckling under 2020. I den senaste delårsrapporten visar 

bolaget tydligt att det vinner marknadsandelar i först hand från äldre 

teknologier men även från konkurrenter inom området syntetiska bengrafter.  

Utvecklingen underlättas av att bolagets marknadsandelar fortfarande är 

låga, uppskattningsvis 2-4 procent av målmarknaden, som utgörs av 

syntetiska bengrafter. En del av uppsvinget tillskriver vi Certify-studien, 

publicerad i slutet av 2019, som visade att Cerament läker skadan lika 

effektivt som autologa bengrafter, det implantat av ben som tas från 

patienten själv, när en defekt eller fraktur i skelettet ska lagas.  

Ny plattform i USA bakom hög tillväxt  

Ytterligare ett skäl till utvecklingen bör vara det strategiska beslutet från 

2018 att avbryta samarbetet med Zimmer Biomet i USA. Bolagets nya 

kommersiella plattform på världens största ortopedi-marknad möjliggör 

bättre marknadsföring, vilket avspeglade sig i tredje kvartalets tillväxt på 53 

procent i USA. Vi tror denna plattform fortsätter att vara draglok för 

tillväxten under nästa år när Cerament G förväntas lanseras.  

Lanseringen i USA av Cerament G, bolagets antibiotika-laddade syntetiska 

bengraft, har skjutits på framtiden med ett kvartal av att FDA-hanteringen 

dragit ut på tiden i spåren av corona-pandemin. Bolaget söker en 

klassificering av Cerament G som De Novo-produkt, vilket kan fungera som 

en genväg till den stora USA-marknaden för behandling av beninfektioner.  

Höga förväntningar motiverade 

Bonesupport verkar inom marknaden för ortobiologiska produkter, en starkt 

konkurrensutsatt industri. Det finns en rad av delvis liknande produkter som 

Cerament konkurrerar med, men Bonesupports kliniska dokumentation är ett 

styrkemedel. Vi tror att bolaget under 2021-22 klarar av att återvända till 

över 40 procents tillväxt och att flera år av stark tillväxt väntar därefter.  

Årets fördubbling av aktiekursen har fått värderingen att skjuta i höjden långt 

innan vi kan tydligt skönja när resultatet hamnar på plus. Räknat efter 

utspädning har börsvärdet hamnat på över 24 gånger årets prognosticerade 

försäljning. Vi tror trots detta att bolagets tillväxt under de kommande 

kvartalen lämnar utrymme för fortsatt uppgång, även om den stora 

uppvärderingen ligger bakom oss. Vi ser ett motiverat värde på 75 kronor 

per aktie, motsvarande ett nuvärdesjusterat P/E 62 på 2024 års vinstprognos.   
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Close(BONEX.ST)

SEK

Share price development, -1y

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 97 156 180 260

EBIT -174 -158 -94 -67

Nettoresultat -176 -161 -96 -69

Vinst per aktie -3,5 kr -3,1 kr -1,5 kr -1,1 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Omsättningstillväxt -25% 61% 16% 45%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 262 92 352 243

Nyemission 0 0 378 0

P/e-tal neg neg neg neg

P/sales-tal 45,2 28,1 24,3 16,8

http://www.bonesupport.com/
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Investeringstes 

Cerament tar marknadsandelar  

Marknaden för keramiska bengrafter drivs av dokumentation av kliniska 

resultat och hälsoekonomi. Flera av bolagen som tillverkar ortobiologiska 

produkter är stora och ekonomiskt starka organisationer jämfört med 

Bonesupport, som verkar på en mindre skala. Bonesupports styrka ligger i 

att bolaget sedan starten i början av 2000-talet, målmedvetet dokumenterar 

sin teknologi och i dagsläget kan uppvisa positiv data både inom kliniska 

resultat och hälsoekonomi.  

Bolaget verkar framför allt vara framgångsrikt i att sälja sin produkt 

Cerament till kliniker där äldre teknologi, så kallade autologa grafter, 

dominerar. Den stora nackdelen med autologa grafter är att en patient 

hamnar på operationsbordet två gånger, första gången för att utvinna en 

benbit från det egna skelettet, ofta från höftledskammen, andra gången för 

att öppna området vid skelettskadan och sätta in autograftet. Cerament, 

liksom andra syntetiska produkter, erbjuder en så kallad enstegsoperation, 

att patienten hamnar hos kirurgen endast vid själva benreparationen.  

USA fortsatt motor för tillväxt 

Sedan Bonesupport 2018 ändrade kommersiell strategi på den amerikanska 

marknaden, världens största ortopedimarknad, har bolaget återvänt till stark 

tillväxt i USA. Vi räknar med att denna utveckling fortsätter under flera år 

mot bakgrund av att bolaget inväntar besked från FDA för att få börja sälja 

sin antibiotika-laddade bengraft substitut Cerament G i USA vid behandling 

av beninfektioner (osteomyelitis), en marknad värd 100 miljoner USD.  

Tillväxtmål på 40 procent  

Bolagets kommunicerade finansiella målsättning är att växa med 40 procent 

per år. Denna målsättning kommer inte uppfyllas under 2020 när corona-

pandemin dramatiskt har minskat antalet ortopedi-ingrepp. Däremot går vi 

med stor säkerhet, förutsatt att Cerament G kan lanseras i USA nästa år, mot 

ett starkt 2021-22. På längre sikt tror vi att bolaget kan uppnå stark tillväxt 

med hjälp av geografisk spridning till marknader där Cerament G inte är 

lanserat, men målet 40 procent tror vi måste överges från 2023.  

Motiverat värde 75 kronor per aktie 

Bonesupports aktie har fördubblat sitt värde under årets lopp, vilket varit en 

välförtjänt uppvärdering i våra ögon. I dagsläget räknar vi inte med att 

bolaget kommer nå vinst under 2021-22 utan fortsätter att prioritera sitt 

tillväxtmål för försäljningen. Vårt motiverade värde på 75 kronor motsvarar 

ett nuvärdesjusterat P/E-tal på 62 räknat på 2024 års prognoser, då vi har 

normaliserat bolagets lönsamhet med en rörelsemarginal på 20 procent. Utan 

nuvärdesjustering motsvarar riktkursen ett P/E på 45, vilket vi finner 

motiverat givet fortsatta goda tillväxtutsikter.  
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Översikt av Bonesupports marknad 

Marknaden för reparation av hålrum och skador i skelettben, som inte läker 

av sig själv, kan indelas i tre olika segment för att hjälpa patienten att återfå 

ett stabilt ben: autologa bengrafter, allogena bengrafter och syntetiska 

bengrafter. Ett graft är en teknisk benämning för ett implantat av t ex ben.  

Autologa bengrafter kallas Golden Standard 

Autologa bengrafter var länge den vanligaste formen av ortopediska ingrepp 

för att laga och fylla skelettskador och anses fortfarande vara det implantat 

som ger bäst förutsättningar för läkning. Tekniken, som fortfarande refereras 

till som the Golden Standard, innebär att under det ortopediska ingreppet 

donerar patienten ett stycke ben till sig själv för att fylla sprickor och eller 

hålrum, som uppkommit till följd av ett allvarligt trauma, t ex benbrott 

orsakat av fall, bilolycka eller utövande av sport. Denna metod kallas 

autolog, d v s vävnad transplanteras från patients egen kropp. Baserat på data 

från Bonesupport uppskattar vi att denna ’Golden Standard’ numera utgör 

cirka en fjärdedel av alla procedurer.  

Nackdelen med autologa grafter är att patienten utsätts för dubbla ingrepp, 

dels vid öppnandet av huden för att komma åt tagstället för benvävnad, ofta 

från höftbenskammen, dels vid ingreppet där autograftet sätts in vid platsen 

för benbrottet för att läka brottet och fylla hålrum. Explantationen av 

benvävnad är ofta smärtsam för patienten under en längre tid och kan i värsta 

fall orsaka kronisk smärta. En nyligen publicerad studie visar att patienter 

kan ha besvär av smärta upp till 10 år efter ingreppet. Andra nackdelar är 

blodförlust vid ingreppet och i vissa fall mer tidsåtgång än för andra tekniker. 

Öppna ingrepp är dessutom alltid förknippade med risk för infektion och 

därigenom behov av återoperation.  

Fördelning av olika typer bengrafter vid benläkning 

 

Källa: Bonesupport 
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Benvävnad från avlidna donatorer 

En annan teknik för att fylla hålrum vid benskador kallas allogena bengrafter 

och består i benvävnad från avlidna donatorer, ofta preparerad på olika sätt 

för att vävnaden inte ska stötas bort av mottagarens kropp. En svaghet med 

allografter är att de är dyrare, att tillgången kan vara begränsad samt att de 

omgärdas av en omfattande lagstiftning och administration. Allografter löper 

också en risk att inte accepteras av patientens immunförsvar och då ge 

upphov till bortstötning. En vanlig form av allograft kallas för 

demineraliserade benmatrix (DBM), då vävnaden genomgår en kemisk 

bearbetning för att behålla många av de proteinkomponenter som ben består 

av.  

Fördelen för kirurgen med ett allograft är att skördandet av patientens eget 

skelettben kan undvikas och att patienten slipper eventuell smärta vid 

området för tagstället där den egna benbiten tagits bort. Historiskt har 

allografter ansetts som ett svagare material än autografter, möjligen som en 

följd av den kemiska behandlingen. Som framgår av grafen på förra sidan är 

användningen av allografter mycket utbredd och utgör majoriteten av alla 

ingrepp om DMB-grafter räknas in i gruppen.  

Syntetiska bengrafter ett växande område 

Den tredje och snabbast växande tekniken inom ortopedisk benreparation är 

så kallade syntetiska bengrafter, allmänt kallade för bencement eller Bone 

Void Fillers. Denna typ av behandling är nu vanligare än The Golden 

Standard, som autologa bengrafter fortfarande kallas. Syntetiska bengrafter 

har fördelen av obegränsad tillgång, eftersom bengraften kan tillverkas på 

konstgjort sätt. De syntetiska bengrafterna anses också som säkra och 

betingar ett lägre pris än både autografter och allografter. Flera studier pekar 

också på mindre risk för infektion med syntetiska bengrafter jämfört med 

autograft, eftersom färre ingrepp behövs. Bonesupport understryker i sin 

beskrivning att Cerament är en enstegsoperation till skillnad från de 

upprepade ingrepp som fordras med autolog teknik.  

Den ortopediska vetenskapen räknar upp tre olika egenskaper som det 

idealiska bengraftet bör ha.  

 Osteokonduktion: en passiv egenskap som gör att bengraften 

efterliknar det porösa skelettet och skapar grundläggande 

förutsättningar för återväxt av vävnad och ben.  

 Osteoinduktion: den förmåga som ett bengraft har att stimulera och 

rekrytera så kallade pluripotenta mesenchymala stamceller, som är 

en förutsättning för återväxt av skelettben på bengraftet.  

 Osteogenes: Det sista stadiet vid återskapande av benväxt, som 

styrs av osteoblaster, de celler som bygger nytt ben. Osteogenesen 

framkallas av osteoinduktion.  
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Egenskaper hos olika tekniker för benlagning 

 

Källa: Current Concepts in Orthopedic Surgery, 2018 

Enligt tabellen ovan är det endast autografter, alltså patientens egen 

benvävnad, som anses uppfylla alla tre kriterier. Trots detta finns ett tydligt 

behov bland kirurgiska ortopeder att använda syntetiska substitut, bland 

annat för att autograft är förknippat med ökad risk för infektion men också 

för att patienter kan uppleva smärta i den del av skelettet där utsnittet av har 

skett, ofta från höftbenskammen.  

Genomgång av syntetiska material 

Marknaden för syntetiska bengrafter (SBG) har utvecklats kontinuerligt och 

snabbt under de senaste trettio åren. Den karakteriseras av hård konkurrens 

med dominans av ett fåtal större aktörer, som Stryker, DePuy och Zimmer 

Biomet, som också har konsoliderat marknaden genom uppköp av mindre 

företag. Syntetiska material refereras också till som keramiska material när 

de innehåller kalcium i olika föreningar men inkluderas fortfarande i 

uppställningen över ortobiologiska material.  

Marknaden för keramiska (syntetiska) material kan i sin tur delas upp i ett 

flertal mindre segment, t ex de grafter som är laddade med antibiotika, 

grafter som är laddade med olika proteiner och grafter som är ett resultat av 

särskilda blandningar. Marknaden kan också delas upp efter de kemiska 

komponenter som blandas för att uppnå ett syntetiskt bengraft: 

Keramiska material och deras sammansättning 

Kalciumsulfat är det äldsta syntetiska materialet som används vid läkning av 

skada på skelettben och förekommer i flera olika kemiska former. En av 

dem, α-kalciumsulfat hemihydrat, utgör huvudsaklig beståndsdel i 

Bonesupports Cerament-blandning (60 procent). Övriga 40 procent utgörs 

av hydroxylapatit, en naturlig form av kalciumfosfat.  

Kalciumsulfat, också kallat gips, ingår i flera olika syntetiska produkter inom 

ortopedi som utgörs av antingen rent eller blandat kalciumsulfat. Nackdelen 

med oblandad kalciumsulfat är att den härdar och upplöses på kort tid, 4-8 

veckor. Under denna korta tid hinner sällan benläkningen komma långt och 

implantatet kan lämna ett hålrum efter sig. Normalt pågår benläkning under 

betydligt längre tid, från sex månader till flera år.  

Autograft

Allograft

Transplantat benmärg

Syntetiska bengrafter

Blodplasma, plättar

Bone morphogenic protein

+ +

+ +

+ +

+

Osteokonduktion Osteoinduktion Osteogenes

+ + +

+
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För att komma tillrätta med svagheterna hos kalciumsulfat utvecklades på 

80- och 90-talet olika former av kalciumfosfat-produkter för benlagning, t ex 

tri-kalciumfosfat och hydroxylapatit. Denna kemiska förening bryts ned och 

resorberas mer långsamt av kroppseget ben än vad fallet är med 

kalciumsulfat. Bonesupports Cerament-produkt består alltså av en blandning 

av dessa båda generiska föreningar, kalciumsulfat och hydroxylapatit (HA). 

HA är den kristallina formen av tri-kalciumfosfat (TCP) och ingår som en 

mineralisk komponent i allt naturligt ben- och tandmaterial. Flera produkter 

som säljs som syntetiska bengrafter utgörs av en blandning av kalciumsulfat 

och kalciumfosfat. 

Till skillnad från kalciumsulfat härdar och resorberas hydroxylapatit mycket 

långsamt över flera år och detta gör att det ursprungliga Cerament-

implantatet övergår till en porös struktur efter ett par månader när 

kalciumsulfatet är helt nedbrutet. Denna struktur skapar goda förutsättningar 

för inväxt av blodkärl och ny kroppsegen benvävnad.  

Bencement laddad med antibiotika  

Ett av Bonesupports viktigaste bidrag till utvecklingen inom osteobiologi var 

att gå vidare och använda Cerament både som benfyllande material och som 

en bärare av antibiotika. Cerament G och Cerament V, som är laddade med 

två olika antibiotika, får därigenom en dubbel funktion. De produkter som i 

dagsläget finns för att lokalt applicera antibiotika efter ett ortopediskt 

ingrepp baserar sig ofta på en plastbärare kallad polymetylmetaakryalt 

(PMMA). I vissa fall måste detta plastmaterial avlägsnas ur kroppen inom 

sex veckor och kirurgen måste då göra ytterligare ingrepp med de risker och 

kostnader som det medför. PMMA kan också användas för att fylla tomrum 

i skelettbenet men absorberas inte av kroppen och kan över tiden medföra 

komplikationer.  

För att komma tillrätta med dessa svagheter hos PMMA har kollagen-

baserade bengrafter tagits fram som bärare av antibiotika. Kollagen är dock 

inte ett keramiskt material och anses inte ha samma osteokonduktiva 

egenskaper som de keramiska materialen. Det förekommer även att kirurgen 

blandar in antibiotika på egen hand i det bencement som ska användas.  

I en studie publicerad under 2019 visade brittiska forskare att Cerament G 

helt kunde förebygga infektioner hos patienter med en svår benskada i 

skenbenet (typ IIIB tibial fraktur), vilket ska jämföras med ett genomsnitt på 

52 procent som historiskt sett, i andra undersökningar, har drabbats av 

beninfektion. En av patienterna i Cerament-studien tvingades amputera sitt 

ben, vilket ska jämföras med 16 procent enligt historiska data. Studien var 

dock inte randomiserad utan innehöll endast Cerament G-behandling. 1 

 

 

                                                           
1 Jahangir et al. Journal of Orthopaedics 16 (2019) 
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Cerament-studie på patienter med svår benfraktur 

 

Källa: Bonesupport 

Osteomyelitis central marknad 

Osteomyelitis kallas den bakteriella infektion som kan drabba skelettben i 

samband med en skada. Särskilt utsatta är patienter som ådragit sig 

komplicerade frakturer, t ex efter ett trauma vid svåra olyckor. Bonesupport 

uppger i sitt prospekt från 2017 att 30 procent av alla trauma-patienter 

infekteras med osteomyelitis. Enligt ovanstående studie från 2019 är risken 

att drabbas av infektion vid GA IIIB-fraktur på skenbenet hela 52 procent. 

Särskilt vanlig är denna sjukdom inom mindre utvecklade vårdsystem, där 

sjukvårdsinfektioner är ett stort problem i samband med benbrott eller andra 

traumaskador. Äldre och diabetessjuka är också utpekade som särskilda 

riskgrupper.  

Kronisk osteomyelitis riskerar att uppträda när en del av benet efter ett 

ingrepp dör eller misslyckas att resorberas av den friska, levande 

benvävnaden. Det döda benmaterialet bildar näringsgrund för 

bakteriekolonier som kan omge sig med en biofilm för att undkomma 

kroppens immunförsvar. En effektiv behandling måste således komma åt 

både det döda benmaterialet och den omgivande filmen. Enligt Bonesupports 

prospekt utförs ca 39 000 behandlingar i USA per år för kronisk 

osteomyelitis, ett mycket kostsamt ingrepp. För de fem största länderna i 

Europa är siffran snarlik, 40 500 behandlingar av kronisk osteomyelitis 

utförs per år. Vid denna typ av ingrepp används syntetiska bengraft i 22-23 

procent av fallet i USA. 

Bonesupport uppskattar det potentiella värdet för den totala marknaden av 

förebyggande av osteomyelitis till 100 miljoner dollar i USA, varav den 

kroniska sjukdomen endast är en mindre del. Bonesupport har i en studie av 

Cerament G visat att en enstegsoperation kraftigt minskar risken för 

osteomyelitis, vilket innebär stora besparingar för sjukvården. 
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Vinster med Cerament G jmf traditionell behandling 

Källa: Bonesupports årsredovisning, 2019 

För att komma tillrätta med den stora risken för infektion efter ett kirurgiskt 

ingrepp på skadat ben har det utvecklats riktlinjer där medicinering av 

antibiotika rekommenderas, så kallad systemisk antibiotika, som tas i form 

av tabletter eller intravenöst. Bonesupport argumenterar för att användning 

av bengrafter laddade med antibiotika (lokal behandling) är ett bättre 

alternativ än antibiotika-tabletter (systemisk behandling), bland annat för att 

en mindre mängd av antibiotikan når ut i blodomloppen, där den kan orsaka 

resistens när nivåerna sjunker under terapeutisk nivå.  

De första antibiotika-laddade keramiska implantaten för ortopedi lanserades 

redan på 90-talet, vilket gör Bonesupports Cerament G och V till ett av de 

senaste tillskotten. Bonesupport har visat att Cerament G har en jämn och 

effektiv frisättning av antibiotika under en 30-dagarsperiod.  

Argument för lokal behandling med antibiotika 

Det starkaste argumentet för lokalt applicerad antibiotika är att patienten 

undviker att utsätta hela sitt system (kroppen) för höga doser av antibiotika 

endast för att komma åt en infektion i en punkt av skelettet. Höga doser av 

antibiotika kan medföra skada på organ och låga doser kan gynna framväxten 

av resistenta bakterier. Dosnivåerna i det lokala implantatet, t ex Cerament 

G, blir 10-400 gånger högre än den minimala koncentration som behövs för 

att motverkabakterietillväxt i benet och likaså högre än den nivå som 

antibiotikan når i det omgivande blodet. Mindre mängder av det lokalt 

applicerade antibiotika-graftet läcker ut i blodomloppet.  

Ytterligare en fördel med antibiotika-laddat keramiskt bengraft är att graftet 

i sig också hjälper benet att läka, antingen genom att fylla upp hålrum och 

genom att stimulera inläkning av nytt ben hos patienten. En äldre form av 

antibiotika-laddade grafter baserar sig på icke-resorberande plaster, PMMA, 

har kritiserats för att ge ifrån sig små, subterapeutiska mängder av antibiotika 

över en längre tid, vilket kan bidra till utveckling av bakterieresistens. I vissa 
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fall väljer kirurgen därför att operera bort PMMA-produkten i efterhand, 

vilket skapar förnyad risk för infektion.  

Viktiga egenskaper för ett antibiotika-implantat 

 Biokompatibelt för att undvika inflammatoriska reaktioner 

 Bioabsorberande för att undvika behov av ny operation 

 Förmåga att lokalt utsöndra höga nivåer av antibiotika 

 Förmåga att ge mekanisk styrka för att stödja benskelettet 

 Osteokonduktion som främjar ny benväxt och ommodellering 

Källa: Ceramic Biocomposites as Biodegradable Antibiotic Carriers in the Treatment of Bone 

Infections, Ferguson, 2017 

Trots dessa många teoretiska fördelar verkar den kliniska praxisen ändra på 

sig långsamt. En studie som publicerades 2016, baserad på fyra olika 

keramiska bengrafter laddade med antibiotika, ansåg att den kliniska nyttan 

jämfört med systemisk antibiotika (i regel tabletter) inte är tillräckligt stor. 

Endast tre av de femton studier som togs upp i denna översikt var delvis 

randomiserade studier, där patienterna indelas i två grupper2.  

De fyra olika produkter som denna artikel studerade var Osteoset-T, 

Perossal, Herafill G och BonAlive, som alla är keramiska konkurrenter till 

Cerament G och V. Resultatet av denna studie kan ses som ett argument för 

behovet att utveckla nya typer av antibiotika-laddade syntetiska grafter. 

Styrkor och svagheter för Cerament 

Vi uppfattar att en central fördel med Cerament är dess uppbyggnad av två 

olika keramiska material, dels kalciumsulfat, dels hydroxylapatit, ett slags 

kalciumfosfat i naturlig form. För att blanda samman mineralerna på ett 

säkert och praktiskt sätt har bolaget hittat en teknisk lösning som gör att 

resultatet förblir stabilt under 2-3 minuter. Dessa kemiska egenskaper tillåter 

att massan kan injiceras genom en spruta i stället för att appliceras för hand.  

Vi uppfattar att den färdigblandade och injicerbara formen för Cerament gör 

produkten mer lättarbetad än andra icke färdigblandade produkter med 

liknande beståndsdelar. Andra produkter som blandar kalciumsulfat och 

kalciumfosfat har haft svårt att nå stabila och användarvänliga resultat. En 

av de mest använda syntetiska bengraften, ProDense (Wright Medical), 

består av kalciumsulfat och kalciumfosfat men behöver förberedas i 14 steg 

för att kunna användas.  

Ytterligare en av Ceraments styrkor är att Bonesupport i långtidsstudier har 

visat att resorption av Cerament pågår i 6-12 månader innan återväxt av nytt 

ben helt tar över platsen för behandlingen.  

Bland de nackdelar som diskuterats i medicinsk litteratur är att 

kalciumsulfat-grafter kan ha en läckande effekt till omgivande sår, vilket i 

sällsynta fall lett till rapporterade biverkningar. Det finns också uppgifter om 

                                                           
2 Clinical Application of Antimicrobial Graft Substitutes in Osteomyelitis, van Vugt et al, 2016 
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att kalcium-baserade produkter han leda till att kroppens eget upplag av 

kalcium urlakas, så kallad hypokalcemi, eller att för höga nivåer noteras i 

blodet, så kallad hyperkalcemi. Under ca 50 000 behandlingar som utförts 

med Cerament har inga rapporter om dessa biverkningar inkommit.  

Ytterligare en diskussion kring bone void fillers av typen Cerament gäller 

om de är lämpliga när större hålrum måste stängas. I en artikel hittar vi 

uppgiften att hålrum som är större än 2 centimeter inte i första hand bör 

behandlas med bencement som Cerament3.  

FDA-väg öppen för Cerament G  

Bonesupport har ansökt hos FDA om De Novo-klassificering av Cerament 

G för behandling av osteomyelitis (beninfektion) på den amerikanska 

marknaden. En De Novo-klassificering för en medicinteknisk produkt är ett 

slags genväg till den amerikanska marknaden utan att invänta resultat från 

tidskrävande kliniska studier förutsatt att det inte redan finns likvärdiga 

produkter på marknaden. Bonesupport inlämnade sin ansökan om De Novo-

klassificering för Cerament G i april i år, vilket innebär att ansökan varit 

inlämnad i ca sju månader. Om vi tolkar FDA:s ambition rätt ska ett beslut 

om klassificering ska komma inom 150 arbetsdagar, motsvarande ca sju och 

en halv månad.  

I juli återkom FDA med frågor till Bonesupport för att gå ytterligare 

information för att kunna fastställa att Cerament G faktisk lever upp till 

kriterierna för De Novo-klassificering. Bolaget har efter det tvingats lägga 

mer tid än förväntat på att samla in de data som FDA efterfrågat, vilket 

ledningen förklarar med att corona-pandemin rest extra hinder. Under tiden 

som svaret förbereds stannar klockan som reglerar FDA:s hantering. 

I bolagets rapport för tredje kvartalet uppger ledningen att man inte längre 

räknar med att uppnå De Novo-klassificering under årets sista kvartal. 

Förhoppningen är att klassificeringen ska beslutas under nästa års första 

kvartal.  

De Novo-klassificering ger bolaget rätt att marknadsföra en medicinteknisk 

produkt på basis av redan kända fakta som FDA bedömer gör produkten 

”reasonably sure”. De Novo-klassificering infördes för att bolag skulle 

slippa de tidkrävande traditionella regulatoriska vägarna antingen genom 

ansökan för Premarket Approval (PMA) eller det klassiska FDA-

godkännandet 510 (k), förutsatt att dokumentation redan finns och att andra 

likvärdiga produkter inte ännu lanserats på den amerikanska marknaden.  

Parallellt med De Novo-processen driver Bonesupport en klinisk studie i 

USA, FORTIFY, som ska ligga till grund för godkännande av fler 

indikationer än osteomyelitis. Den ursprungliga idén vara att lämna in en 

ansökan om Premarket Approval (PMA) på basis av FORTIFY-studien 

redan i år och få ett godkännande av produkten under 2021. FORTIFY-

                                                           
3 Ferguson et al, Ceramic Biocomposites as Biodegradable Antibiotic Carriers, EBJIS, 2017 
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studien förväntas nu att vara färdig under nästa år, då en PMA-ansökan ska 

lämnas in.  

Ett godkännande av FDA att klassa Cerament G som De Novo skulle vara 

en viktig trigger för aktiekursen och styrka ett case där bolaget kan komma 

tillbaka till stark tillväxt (+40 procent) under nästa år. Den amerikanska 

ortopedi-marknaden är världens största och bolagets nya kommersiella 

plattform på denna marknad är en viktig tillgång.   

Nya tekniker vid benläkning 

Bland nyare produkter inom benläkning märks proteiner som främjar 

snabbare benåterväxt, t ex BMP (Bone Morphogenic Protein), som är ett 

protein med osteoinduktiva egenskaper. Det mest sålda bengraftet 

inkluderande BMP kallas Infuse och utgår från kollagen, ett protein som 

bygger upp bland annat benvävnad, uppblandat med BMP-2. Produkten säljs 

av Medtronic och hade, enligt våra uppskattningar, en försäljning på ca 1 

miljard USD under förra året, d v s mer än hela värdet för marknaden för 

keramiska bencement. Den största delen av försäljningen är riktad mot 

ryggradskirurgi, men BMP är godkänt för att användas även inom andra 

området, t ex öppna tibiala frakturer, som är en av Ceraments viktigaste 

marknader. Bonesupport utvecklar i preklinisk fas en blandning av Cerament 

och BMP-2 som har potentialen att vara både osteokonduktiv och 

osteoinduktiv.  

Demineraliserat allogent ben kan också blandas med BMP i de allografter 

som beskrivits ovan. Även kollagen och andra tillväxtfaktorer blandas i de 

produkter som har godkänts av FDA. Ytterligare en ny metod för läkning av 

benskador använder levande stamceller, så kallade pluripotenta 

mesenkymala celler, för att snabbare åstadkomma tillväxt av de osteoblaster 

som är de verkliga fabrikerna vid produktion av ny benvävnad efter en 

benskada. Om alla dessa tre komponenter kombineras, alltså allogent ben 

eller kollagen tillsammans med BMP och stamceller, skulle en produkt 

uppnås med alla de tre egenskaper som är nödvändiga för återväxt av ben: 

osteokonduktion, osteoinduktion och osteogenes.  

Påverkan från Covid-19 

Ortopedisk kirurgi tillhör de mest utsatta områden inom sjukvården när 

resurser har fördelats om från traditionell sjukvård till att vårda covid-

infekterade patienter. Ortopedi-ingrepp räknas sällan som livsuppehållande 

förutom inom Trauma där de minsta nedgångarna av operationer har skett 

sedan corona-epidemin bröt ut. Till nedgången för ortopedisk kirurgi har 

också bidragit att rörligheten bland människor under den pågående 

pandemin minskat, vilket lett till att färre svåra olyckor inträffar.  

Bonesupport nämnde i sin Q2-rapport att så kallade icke-elektiv ortopedisk 

kirurgi minskat med 80-90 procent under detta specifika kvartal. Mot 

bakgrund av dessa siffror framstår bolagets utveckling i år som mycket stark. 
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Nedan visar vi två grafer över hur tillväxten påverkats för två av de ledande 

ortopedi-bolagen, amerikanska Stryker och Zimmer Biomet.  

Graf över Strykers tillväxt Q4/19-Q3/20 

 

Källa: Stryker, kvartalsrapporter 

Graf över Zimmer Biomets tillväxt Q4/19-Q3/20 

 

Nyligen rapporterade Stryker sin rapport för Q3 och noterade en rejäl 

återhämtning från bottennivåerna i Q2. Det segment som tagit minst skada 

för Stryker under corona-pandemin är Trauma, medan både Höft och Knä-

ortopedi gick ned med 36 resp 44 procent under Q2 för att endast visa mindre 

nedgångar eller tillväxt under Q3. Ovanstående grafer visar att USA-

marknaden återhämtade sig något snabbare under Q3 än vad resten av 

världen gjorde. Även om aktiviteten i Q3 återvände är det ändå möjligt att 

ortopedi-verksamheter kan komma att se nya nedgångar i Q4 när pandemin 

på nytt har tagit fart på stora marknaderna som USA och Europa.  

I samband med att vi lägger prognoser för 2021 är effekten av corona-

pandemin en stor okänd faktor. Vi lutar i våra prognoser åt att marknaden 

under nästa år kommer ha en mindre påverkan från pandemin, bland annat 

genom att reserestriktioner och aktiviteter inte omedelbart lär hävas efter 

årsskiftet. Vi antar att marknaden för syntetiska bengrafter i år minskar med 
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15 procent för att nästa år vara tillbaka på 6 procents tillväxt, strax över det 

snitt på 5 procent som gäller som historiskt riktmärke. 

Argument från hälsoekonomisk data 

Under hösten 2019 presenterats en hälsoekonomisk studie av forskare vid 

Nuffield Orhtopedic Hospital, Oxford, som visade på tydliga fördelar med 

CERAMENT G. En retrospektiv analys av mer än 20 000 patienter i 

Storbritannien som behandlats kirurgiskt för kronisk beninfektion under 

perioden 2013-2017 visade att längden på sjukhusvistelsen minskade med 

35 procent eller fem dagar i samband med operation för de patienter som 

behandlats med Cerament G. Över en tvåårsperiod minskade antalet dagar 

på sjukhus för de Cerament-behandlade patienterna med ytterligare 11 dagar. 

Kostnaden för en sängplats för denna typ av patienter är ca 437 GBP per dag, 

vilket skulle motsvara en total besparing på ca 7 000 GBP per patient att 

jämföra med kostnaden för Cerament G, som anges till 1 800 USD i 

prospektet från 2017.   

Därtill innebär självfallet en kortare sjukhusvistelse en stor fördel för 

patienten. Denna typ av hälsoekonomisk data är avgörande för Ceraments 

fortsatta utveckling och stärker bolagets försäljningsargument. Studien ovan 

var begränsad till patienter med kronisk beninfektion, ett segment där 

CERAMENT G och Cerament V redan har ett starkt fäste i EU, men visar 

tydligt på fördelarna med ett enstegsingrepp kombinerat med lokal 

antibiotikabehandling. Vi tror att dessa resultat är relevanta även för 

patienter med svåra traumaskador, en betydligt större patientgrupp. Studien 

bör också vara en bra grund vid ansökan om kostnadsersättning genom 

särskild kodning i de ersättningssystem som råder på flera huvudmarknader, 

t ex i Tyskland. 
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Bonesupports marknad för 

benreparation 

Bonesupport uppger i sin beskrivning av Ceraments målmarknad att värdet 

uppgår till 660 miljoner USD, fördelat på ca 720 000 ingrepp för reparation 

av skelettben. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad per ingrepp om 917 

USD, vilket kan jämföras med vårt antagande att ett genomsnittligt 

Cerament-ingrepp kostar cirka 2 000 USD.  

Enligt bolagets prospekt från 2017 var priset för Cerament BVF i USA 3 100 

USD jämfört med 822 USD i genomsnitt för de europeiska marknaderna, 

vilket också förklarar bolagets höga bruttomarginal på den amerikanska 

marknaden. Enligt samma källa kostade de antibiotika-laddade produkterna 

Cerament G och V i genomsnitt 1 800 USD på den europeiska marknaden. 

Vi räknar med att Cerament G, vid ett godkännande i USA, kommer att 

prissättas med tydlig premium mot Cerament BVF.  

Uppskattning av marknaden för bengraft 

Källa: Bonesupport 

De fem viktigaste marknaderna där Bonesupport är aktiva inom lagning av 

hålrum och defekter i skelettben anges av bolaget till: 

 Trauma: behandling av komplicerade frakturer och bendefekter, 

ofta i samband med svåra, fysiska olyckor,  

 Kronisk osteomyelitis: en svårartad och långdragen infektion efter 

att benskador inte läkt på rätt sätt,  
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 Revisionsartoplastik: utbyte av redan inopererade ledproteser, som 

slits ut i genomsnitt vart femtonde år, främst i höfter och knän,  

 Fotinfektioner: ett vanligt hälsotillstånd hos diabetiker och äldre 

människor med nedsatt blodcirkulation,  

 Bentumörer: antingen godartade eller elakartade svulster som 

opereras bort och efterlämnar hålrum och defekter i ben. 

Av illustrationen ovan framgår att godkännanden för nya 

behandlingsområdet, som ryggrad och ansikte, skulle öka potentialen för 

produkten avsevärt. Vi förväntar oss dock inte att bolaget kommer ansöka 

för godkännande på dessa områden, inte minst på grund av att bolaget från 

början hade ett godkännande för behandling av ryggradskirurgi, men drog 

sig undan från den marknaden efter ett strategiskt beslut.  

Vi tror att bolagets tillväxtmål att växa 40 procent per år utgörs av en 

blandning av ökade marknadsandelar på befintliga marknaden men också av 

en komponent av expansion till den halva av världsmarknaden där Cerament 

inte är introducerat, t ex Japan och Indien.  

Uppbrytning av Bonesupports marknadssegment 

 

Källa: Bonesupport 

Låga marknadsandelar skapar potential 

I Bonesupports senaste årsredovisning framgår att Cerament totalt har 

kommit till användning i fler än 40 000 ingrepp sedan lanseringen, som 

skedde redan 2005 i USA. Det rör sig alltså om en mycket liten andel av de 

totala ortopedi-ingreppen inom skelettreparation, som anges till 720 000 

årliga ingrepp inom de marknader där bolaget är aktivt. För att räkna fram 

en marknadsandel för Bonesupport har vi vägt de försäljningspriser för 

Cerament som bolaget redovisar i sitt prospekt utan att ta hänsyn till 

eventuella prishöjningar som genomförts sedan dess. Av prospektet framgår 

att Cerament BVF säljer för 3 100 USD i USA och 800 USD utanför den 

amerikanska marknaden. Cerament G och V säljer i genomsnitt för 1 800 
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USD på de marknader där produkten är godkänd. Om vi väger bolagets 

försäljning på dessa marknader för 2019 kommer vi fram till att 

genomsnittspriset är 2 200 USD per behandling, eller 19 600 SEK per 

behandling. 

Om vi dividerar bolagets försäljning 2019 med denna siffra, 19 600 per 

ingrepp, framkommer att Cerament användes vid ca 7 950 behandlingar, 

vilket motsvarar en marknadsandel på 3,5 procent av bolagets definierande 

målmarknad. Beräkningen är gjord på antalet syntetiska bengrafter (31 

procent av de totala ingreppen som uppgick till ca 720 000) innan corona-

pandemin under 2020 minskade antalet ortopedi-ingrepp. Enligt 

Bonesupport används syntetiska bengrafter vid 31 procent av de 

benreparationer som totalt uppgick till 720 000 under 2019. 

Marknadsdelarna torde vara högre i EU och lägre än 3,7 procent i USA.  

I våra prognoser räknar vi med att Bonesupport ska kunna fortsätta att ta 

marknadsandelar. Nivån på 3,5 procents andel under 2019 tror vi kan uppgå 

till 10 procent under 2024, både som en effekt av ökad geografisk närvaro, 

lansering av Cerament G och fortsatt tillväxt i bolagets etablerade 

marknader. Bonesupports egen målsättning är att växa försäljningen med 40 

procent per år, vilket framstår som en ambitiös målsättning med tanke på att 

ortopedi-marknaden inte präglas av tydliga riktlinjer, där en typ av implantat 

rekommenderas framför ett annat. Vi tror att en tillväxt på 40 procent 

förutsätter viss geografisk expansion bortom år 2022.  

Prognos för bolagets framtida vinster 

Bonesupport avvecklade under 2018 de finansiella målsättningar som 

bolaget gick ut med i sitt prospekt vid börsnoteringen 2017. Den enda 

målsättning som bolaget för närvarande arbetar med är att växa försäljningen 

med 40 procent, en ambitiös målsättning med tanke på att underliggande 

marknad växer med 5 procent.  

Under 2020 kommer bolaget av naturliga skäl inte klara sin målsättning men 

i gengäld ser vi goda möjligheter till en stark återkomst under 2021, inte 

minst mot bakgrund av chansen för ett godkännande för Cerament G i USA 

de närmaste månaderna. Vi räknar med 45 procents försäljningstillväxt 

under 2021 och fortsatt underliggande förstärkning av bruttomarginalen med 

tanke på det höga försäljningspris som Cerament G bör betinga i USA.  

Frågan är då hur länge bolaget kan växa med 40 procent? Vi noterar att det 

finns gott om utrymme för att bredda den geografiska närvaron, men 

marknader som Kina, Indien och Japan som ännu är obearbetade. Vi räknar 

med att geografisk expansion hjälper bolaget att växa tydligt snabbare än 

marknaden bortom 2022.  

Bonesupport är också på väg att sätta upp egna mindre försäljningsteam i 

Spanien och Italien och räknar med att denna åtgärd ska hjälpa dem att vinna 

ökade marknadsandelar i dessa länder. Vi förväntar oss att en viss effekt av 

detta ska börja synas i början av nästa år. I dessa marknader kommer bolaget 
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att använda en hybridmodell, d v s arbeta parallellt med både egen 

försäljning och distributörer. Bolagets kommersiella plattform har stor 

betydelse för den framtida utvecklingen. Den nya ledningen under VD Emil 

Billbäck, som tillträde 2018, är sannolikt stärkt av det genomslag som den 

nya distributionsmodellen i USA har fått sedan den infördes under 2018.  

Snabb expansion av antalet anställda 

 

Källa: Årsredovisning, delårsrapport 3kv 2020 

 

Vår prognos för 2023 är att bolaget klarar 33 procents försäljningstillväxt 

efter två år av 45 resp. 40 procent. Under 2019, innan corona-epidemin slog 

till, växte bolaget med hela 61 procent, men denna siffra var färgad av att 

året innan hade ett svagt utfall, -25 procent, sedan bolaget ändrat 

distributionsmodell i USA under 2018. Nyckeln till fortsatt stark utveckling 

är en kombination av den kommersiella plattformen och den klinisk 

dokumentation och hälsoekonomisk data, som bolaget publicerat under de 

senaste tio åren.  

Geografisk fördelning av Bonesupports försäljning  
 

 

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 
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I samband med att huvudresultatet av Certify-studien publicerades i slutet av 

2018 slog hävdade bolaget att det positiva resultatet skulle påverka 

behandlingsparadigmet inom skelettreparation. Under 2019 klarade bolaget 

att visa tillväxt med 40 procent i EUROW, vilket kan vara en indikation på 

att Certify-studien började röna uppmärksamhet. Samtidigt vill vi betona att 

konkurrenssituationen inom dessa geografiska delar, t ex Storbritannien och 

Tyskland, är stor och att vi räknar med att konkurrenter också visar upp 

hälsoekonomisk data som styrker deras lösningar. 

För att våga tro på 40 procents tillväxt även bortom 2022 behöver vi 

ytterligare bekräftelse på att Certify- och Fortify-studierna skapar dessa 

förutsättningar samt att det blir tydligare för oss hur den geografiska 

expansionen ska se ut. Resultatet av Fortify-studien förväntas att redovisas 

under andra halvan av nästa år. Till bolagets nackdel kan sägas vara att de 

stora starka marknadsledarna har överlägset större marknadsförings- och 

forskningsbudgetar, men för att vara en mindre aktör uppfattar vi att 

Bonesupport har skaffat sig en stor klinisk dokumentation med en databas 

på över 160 publicerade Cerament-studier.  

Finansiell diskussion och värdering 

Den avgörande frågan för aktiemarknaden på kort sikt är att bolaget klarar 

att växa kraftigt på bekostnad av resultatet. Samtidigt tror vi att bolaget inte 

vill riskera att hamna i en situation där ytterligare en nyemission närmar sig. 

Bolagets tillväxttal under Q3 var 23 procent i en marknad som sannolikt 

ännu inte är tillbaka på historisk tillväxt på 5 procent. USA-försäljningen 

ökade med imponerande 53 procent i ett styrkebesked från bolagets nya 

kommersiella plattform. Vi räknar med att Bonesupport kan nå break-even 

mot slutet av 2022 för att redovisa ett positivt resultat för helåret 2023.  

I vårt huvudscenario har bolaget potential att under 2024 nå en 

rörelsemarginal på 20 procent med en försäljningsökning om 30 procent 

under det året. Om detta scenario inträffar, med en rörelsemarginal på 20 

procent, räknar vi med att bolaget kan ha en vinst per aktie för 2024 om 1,65 

SEK per aktie, motsvarande ett P/E-tal på 40 med nuvarande aktiekurs. Med 

fortsatt goda tillväxtutsikter bortom 2024 är denna värdering inte orimlig, 

men lämnar heller inte någon stor uppsida för aktien efter årets uppvärdering.  

Vårt scenario för resultatutveckling innebär att bolagets riktade nyemission 

på 378 miljoner SEK tidigare i år inte ska behöva följas upp med ytterligare 

nyemissioner under förluståren 2021-22. Emissionen tidigare i år 

motiverades med att den ger resurser för att marknadsföra Cerament G vid 

en potentiellt De Novo-klassificering senare i år, att 

marknadsorganisationerna i Europa får ytterligare resurser, samt att 

investeringar i produktionskapacitet kan genomföras.  

I det korta perspektivet måste vi dock resa ett varningens finger för bolagets 

värdering, som nu uppgår till 24 gånger vår försäljningsprognos för 2020 

med ett marknadsvärde räknat på full utspädning. Med denna värdering finns 
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inget utrymme för bakslag, till exempel om FDA återkommer och avslår den 

De Novo-ansökan som Bonesupport lämnat in för Cerament G. Vi ser dock 

ett godkännande som ett huvudscenario eftersom bolaget kan luta sig mot 

studier gjorda på Cerament G i Europa, samt omfattande klinisk 

dokumentation av produkten som är godkänd i Europa sedan 2013.  

Vi sätter ser ett motiverat värde för aktien på 75 kronor, vilket motsvarar ett 

P/E-tal på 62 gånger våra prognoser för 2024 vid en nuvärdesberäkning av 

resultatet till 8 procents WACC. Detta höga P/E-tal menar vi kan accepteras 

i ett medicintekniskt bolag med fortsatta starka tillväxtutsikter bortom 2024. 

Ett hot på lång sikt är att bolagets patent skulle utmanas av konkurrenter, 

vilket inte är en ovanlig utveckling inom denna typ av medicintekniska 

produkter.  

Det första patentet, enligt uppställningen i prospektet, går ut 2022. Patentet 

kallas det Keramiska patentet Case 3, och skyddar endast användningen av 

iohexol, det kontrastmedel som blandas i Cerament BVF och V för att graftet 

ska synas på röntgenbild.  

Vår tolkning är att det viktiga patentet som kan riskera att utmanas är det 

mekaniska patentet B310, som skyddar den blandnings- och injiceringsenhet 

som är en del av Cerament-teknologin. Detta patent går ut i EU under 2025 

och i USA 2027. De centrala patenten för själva Cerament-blandningen 

sträcker sig till 2034.  

En förutsättning för vår värdering av bolaget är att dessa tidigare 

patentutgångar inte lockar till sig billigare kopior av Cerament. Om någon 

aktör mot förmodan skulle utmana Ceraments marknad, utan att fällas för 

patentintrång, tolkar vi att kopian måste genomgå fullständiga kliniska 

prövningar för att få godkänt. I dagsläget ser vi det som osannolikt att en 

sådan utveckling väntar efter redan 2027. 
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Geografisk fördelning av försäljningen, 2019 

Källa: bolaget 

Källa: Bolaget 

 

 

Resultaträkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 62 105 129 97 156 180 260 364 484 629

Tillväxt, % 51% 69% 24% -25% 61% 16% 45% 40% 33% 30%

Kostnad sålda varor -10 -16 -17 -15 -20 -19 -22 -27 -34 -44

Bruttoresultat 52 88 112 82 136 161 238 337 450 585

Administrationskostnader -32 -61 -58 -58 -43 -45 -50 -54 -57 -60

Försäljningskostnader -56 -80 -93 -133 -182 -126 -155 -185 -220 -255

FoU-kostnader -19 -38 -61 -66 -69 -54 -60 -62 -68 -68

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter 3 7 5 9 11 0 0 0 0 0

Resultat före avskrivningar (ebitda) -53 -87 -98 -168 -148 -92 -66 -13 42 129

Avskrivningar -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Rörelseresultat (ebit) -54 -89 -99 -174 -158 -94 -67 -14 40 127

Ebit-marginal, % -25,8% -3,9% 8,3% 20,2%

Extraordinära poster -11

Ebit exkl. extraordinära poster -54 -89 -99 -174 -147 -94 -67 -14 40 127

Finansnetto -6 -21 -28 0 0 0 0 0 0 0

Resultat före skatt -59 -110 -127 -175 -158 -94 -67 -14 40 127

Skatter 0 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -19

Skattesats, % 7% 15%

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -60 -110 -128 -176 -161 -96 -69 -17 37 108

Vinst per aktie, full utspädning (SEK) -3,46 -3,10 -1,46 -1,05 -0,26 0,57 1,65

Antal aktier, full utspädning (mln) 51,8 52,0 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6

USA Storbritannien Tyskland Sverige RoW

Största aktieägarna, %

Health Cap V LP 10,2%

Swedbank Robur Fonder 7,9%

Stiftelsen Industrifonden 7,4%

Tredje AP-fonden 6,0%

Avanza Pension 4,8%
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan 

dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska 

betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något finansiellt 

instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 

mottagaren. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 

tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under 

avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget 

ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna 

har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och 

oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock inte 

hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut 

fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och 

vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar 

mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk 

avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


