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UPPDRAGSANALYS 

Dubbla spår hos FDA 

USA-marknad visar fortsatt stark tillväxt 

Bonesupports rapport för årets första kvartal tecknar en tudelad bild. 

Den amerikanska försäljningen av Cerament Bone Void Filler (BVF) 

ökade med 36 procent i lokal valuta, tydligt indikerande att bolaget 

fortsätter att vinna mark i USA. Däremot befinner sig försäljningen 

på de så kallade nyckelmarknaderna i Europa under fortsatt press 

från COVID-pandemin. Nedgången uppgick till ca 13 procent i lokala 

valutor, vilket sannolikt är bättre än totalmarknadens utveckling, 

men här saknas säker statistik.  

Vi räknar med att detta mönster endast kommer att förstärkas i takt 

med att bolagets nya avtal med Premier, en av USA:s största General 

Purchasing Organisations, börjar märkas i försäljningen mot slutet av 

året. Betydelsen av USA som tillväxtmotor understryks ytterligare av 

de två skilda processer som pågår samtidigt för att få Bonesupports 

antibiotika-laddade keramiska bengraft Cerament G godkänt för den 

amerikanska ortopedimarknaden.  

Dubbla spår i USA för Cerament G 

Bonesupport drabbades i slutet av februari av ett bakslag då Food And 

Drug Administration återkom med fler frågor om bolagets ansökan 

för att få Cerament G godkänt för förebyggande behandling av oste-

omyelit (skelettbensinfektioner) vid benreparation. Denna ansökan 

styrs av ett regelverk kallat De Novo som syftar till att ge snabbt god-

kännande för produkter som saknar jämförbara alternativ. Bolaget 

räknar med att återkomma med svar på FDA:s frågor i oktober, vilket 

i bästa fall kan öppna för godkännande runt årsskiftet 

Bolaget andra spår för att få Cerament G godkänt i USA baserar sig 

på FORTIFY-studien, som förväntas redovisa ett första resultat från 

alla 200 patienter under september. På basis av positiva resultat från 

studien ska Bonesupport kunna lämna in en ansökan före årsskiftet 

om Pre-Market Approval för behandling av öppna benfrakturer 

(trauma), ett annat regelverk än De Novo.  

FDA-försening bakom prognossänkningar 

Vårt optimistiska antagande om en lansering av Cerament G under 

årets andra kvartal kommer inte hålla. Cerament G kan nu vara lan-

serat på den amerikanska marknaden antingen i början av nästa år 

eller under 2023 förutsatt positivt besked från FDA. Vi sänker pro-

gnoserna för 2021–22 men ser fortsatt möjlighet för att bolaget att nå 

lönsamhet mot slutet av 2023. Motiverat värde sänks till 84 kronor 

från tidigare 88 kronor.  
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kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 156 181 204 295

EBIT -158 -99 -82 -36

Nettoresultat -161 -101 -85 -39

Vinst per aktie -3,1 kr -1,7 kr -1,3 kr -0,6 kr

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

Omsättningstillväxt 61% 16% 13% 45%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 92 354 249 190

Nyemission 0 378 0 0

P/e-tal neg neg neg neg

P/sales-tal 28,1 27,2 24,1 16,7

http://www.bonesupport.com/
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Investeringstes 

Nya studier påverkar tillväxtutsikter 

Bonesupport har sedan starten i början av 2000-talet målmedvetet 

dokumenterat fördelarna med Cerament-teknologin och kan i dags-

läget uppvisa positiva data både för kliniska resultat och hälsoeko-

nomi. På den amerikanska marknaden återstår ytterligare arbete med 

att utöka den dokumentation som myndigheterna efterfrågar. Två pa-

rallella arbeten pågår i USA, dels dokumentation för att belägga för-

delarna med Cerament G vid behandling av osteomyelit (beninfekt-

ion), dels det nära förestående resultatet från den pågående 

FORTIFY-studien, som ska ligga till grund för en ansökan i USA om 

att få lansera Cerament G vid lagning av öppna benbrott.  

Cerament G är ett keramiskt antibiotika-laddat bencement, eller ben-

graft, som har vunnit framgång i Europa som förebyggande behand-

ling av beninfektion i samband med kirurgiska ingrepp vid benbrott 

och trauma. Under årets andra halva kommer mycket av styrkan i 

båda dessa arbeten att klarna, vilket vi tror kan ha positiva konse-

kvenser för bolagets tillväxtutsikter.  

Ny standard ska etableras  

Dokumentation av Ceraments fördelar är avgörande för bolagets möj-

ligheter att fortsätta ta andelar på den konkurrensutsatta marknaden 

för keramiska bengrafter, som domineras av ett fåtal stora ortopedi-

bolag med omfattande marknadsföringsresurser. Cerament G, liksom 

andra syntetiska bengrafter, erbjuder möjligheten för ortopeden att 

utföra benreparationen i ett steg i motsats till de tvåstegsprocedurer 

som fortfarande utgör en stor den av de ortopediska ingreppen.  

På väg mot lönsamhet 2023  

Bonesupport befinner sig dagsläget långt från tillväxtmålet att växa 

försäljningen med 40 procent. Det senaste årets COVID-19-pandemi 

har påverkat volymerna inom icke-livsnödvändig ortopedi negativt, 

medan traumavården klarat sig bättre. Förutsatt att bolagets nya 

dokumentation till amerikanska myndigheten FDA lyckas övertyga 

om säkerheten och effektiviteten med Cerament G, tror vi att tillväxt-

målet kan uppnås med råge under nästa år.  

Vi tror att Bonesupport står inför möjligheten att nå lönsamhet under 

slutet av 2023. Räknat på ett fortsatt positivt scenario fram till 2025 

ser vi att bolagets PE-talet sjunker till 40–50, vilket vi tycker är moti-

verat i händelse av en turn-around under 2023. Den höga värderingen 

gör dock att vi inte ser framför oss ett nytt kursrally under sommaren. 

Motiverat värde uppskattas till 84 kronor.   
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Pandemin sätter avtryck i Q1 

Bolagets försäljning ökade under årets första kvartal med 3 procent 

till 44,8 miljoner kronor. Räknat i lokala valutor motsvarade det en 

försäljningsökning med 14 procent, vilket måste betecknas som en 

stark siffra mot bakgrund av den pågående pandemin, som lett till en 

kraftig minskning av icke-livsupphållande kirurgiska ingrepp. Bones-

upports produkter används både inom segmentet icke-livsuppehål-

lande ingrepp och andra mer nödvändiga ingrepp inom trauma, t ex 

efter en bilolycka.  

Rapporten ger en tudelad bild med stor påverkan från pandemin i bo-

lagets europeiska nyckelmarknader, där den redovisade försäljningen 

sjönk med 16 procent (ca -13 procent i fasta valutor) medan bolagets 

försäljning i USA fortsatte att utvecklas bättre än totalmarknaden 

med en försäljningsökning 36 procent räknat i lokal USD-valuta. Där-

igenom befäster rapporten den tudelade bilden av positiv utveckling 

i USA och en svagare utveckling inom nyckelmarknader i EU.  

Utfall och prognos / kvartal 2019-21p  

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 

Den starka utvecklingen i USA sker trots att bolaget endast har god-

kännande att sälja sin Bone Void Filler (Cerament BVF) på denna 

marknad, medan bolaget på europeiska nyckelmarknader säljer både 

BVF-produkten och den antibiotikaladdade Cerament G/Cerament 

V. 

Bland utfallen i första kvartalet för de ledande ortopedibolagen kan 

nämnas att ZimmerBiomet, Bonesupports tidigare partner i USA, re-

dovisade en nedgång i försäljning till knäoperationer på 19 procent i 

EMEA och 5 procent i USA. Inom trauma, där Bonesupport har ca 

hälften av sin försäljning, ökade ZimmerBiomet med 7 procent. Trots 

den måttliga starten på året med 4 procents ökning av ZimmerBio-

mets totala försäljning, räknar bolaget med att klara en försäljnings-

ökning på 14–17 procent för hela företaget under 2021.  
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Organiskt tillväxt, ZimmerBiomet 

 

Källa: ZimmerBiomet, kvartalsrapporter 

Besked från FDA dröjer  

I slutet av februari meddelade Bonesupport att amerikanska Food 

And Drug Administration behöver mer patientdata innan bolagets 

ansökan om ett godkännande för Cerament G vid behandling av oste-

omyelit (beninfektioner) kan övervägas. Bakslaget hos FDA är i dags-

läget svårt att helt överblicka. Myndigheten har återkommit med frå-

gor om den kontrollgrupp på 30 patienter som Bonesupport har an-

vänt sig av vid jämförelsen med Cerament G. Praxis för behandling av 

beninfektioner bland ortopeder i USA skiljer sig från praxis i Europa 

och en diskussion har uppstått om relevansen av Cerament G-data 

från den brittiska kliniken Nuffield Orthopedic Center, den klinik som 

Bonesupport sedan länge tar hjälp av för att bygga upp klinisk doku-

mentation.  

Bonesupport har därför inlett ett sökande efter mer patientdata i 

amerikanska databaser för att komplettera den 30 patienter stora 

kontrollgruppen som ansökan ursprungligen byggde på. Bolaget räk-

nar med att kunna återkomma med svar på FDA:s frågor i oktober. Vi 

uppfattar att Bonesupports produkt Cerament G bör kunna uppfylla 

kraven för ett amerikanskt godkännande men är mer osäkra på om 

den väg som bolaget valt, så kallad De Novo-ansökan via Break-

through Device Designation, är en framkomlig väg. Denna osäkerhet 

baserar sig på att de regler som denna regulatoriska väg omfattar är 

mer oklara än reglerna för den traditionella vägen till godkännande 

via så kallad Pre-Market Approval (PMA).  

Ny ansökan till FDA på gång i USA 

Parallellt med den De Novo-ansökan som bolaget arbetar med inom 

området osteomyelit (beninfektioner) avser Bonesupport också att 

före årets slut lämna in en ansökan om godkännande för Pre-Market 
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Approval (PMA) av Cerament G vid behandling av öppet benbrott. 

Denna ansökan ska basera sig på den pågående FORTIFY-studien, 

som väntas redovisa första resultat under årets tredje kvartal. PMA-

ansökan är den mer traditionella vägen för att nå ett godkännande 

från FDA av så kallade klass 3-produkter, alltså medicin-teknologiska 

produkter som kan ha livsavgörande betydelse för patienten.  

Resultatet av FORTIFY-studien kommer att ha stor betydelse för bo-

lagets fortsatta möjligheter att växa på den amerikanska marknaden. 

Studien inleddes 2017 och bedrivs vid 17 amerikanska och 14 euro-

peiska center. Från början var studien tänkt att inkludera 230 patien-

ter men under förra året godkände FDA att studiens patientantal 

drogs ned till 200 för att påskynda slutförande som dragit ut på tiden. 

Den sista patienten i studien behandlades i juni förra året och upp-

följning av ingrepp görs efter 12 månader.  

Studien består av två armar som båda behandlas med standardbe-

handling vid lagning av öppet benbrott på skenbenet (tibia). I båda 

armarna ges antibiotika i pillerform (systemiskt) medan endast den 

ena armen behandlas med Cerament G, Bonesupports antibiotikalad-

dade bengraft som antas bättre förebygga infektion i öppna benbrott 

genom att den appliceras lokalt i benbrottet. G:et står för gentamicin, 

en äldre och ofta använd antibiotika mot bakteriell infektion.  

Vi noterar att studien har valt en enklare lösning genom använda sig 

av ett så kallat sammansatt primärt effektmått. De tre effektmått som 

tillsammans utgör det primära effektmåttet är 1) frånvaro av djup in-

fektion på frakturstället, 2) undvikande av ett andra kirurgiskt in-

grepp och 3) patientens egen upplevda förbättring. Genom att kom-

binera flera effektmått ökar möjligheten för bolaget att uppnå ett stat-

istiskt säkert resultat i en grupp som 200 patienter. Studien blir däri-

genom billigare men i gengäld finns en risk att konklusionerna från 

studien inte blir lika tydliga som om endast ett effektmått, t ex undvi-

kande av förnyat kirurgiskt ingrepp, hade mätts. 

Fördelar med lokal antibiotikabehandling 

I dagsläget dominerar systemisk antibiotikabehandling, oftast piller, 

vid förebyggande av infektioner efter kirurgi på öppna benfrakturer. 

Detta är en väl etablerad standard i USA. En lokalt applicerad antibi-

otikaprodukt som Cerament G skulle kunna ha flera fördelar jämfört 

med piller. Doserna vid systemisk prevention av beninfektion måste 

av farmakologiska skäl vara betydligt högre än i det fall antibiotikan 

frisätts intill själva frakturen. Området kring frakturen kan också lida 

av dålig blodtillförsel, vilket ytterligare ökar behovet av den syste-

miska dosen.  

Dessa fördelar har medfört att en stor andel av kirurgin av tibiafrak-

turer använder sig av PMMA-kulor, antibiotika formulerad av kirur-

gen i ett plastmaterial, som sedan appliceras direkt i lagningen. Dessa 

kulor absorberas dock inte helt av kroppen och kirurgen måste därför 
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ofta avlägsna kulan genom ett andra kirurgiskt ingrepp, en tydlig me-

dicinsk och hälsoekonomisk nackdel.  

Marknad för osteomyelit uppemot 100 MUSD 

Kronisk osteomyelit (beninfektion) kan uppkomma i ända upp till 

hälften av alla fall av traumakirurgi men flera studier utförda av bland 

andra Bonesupport har visat att lokalt applicerad antibiotikaprodukt 

kan minska dessa tal ända ner till 2–3 procent.   

Ledningen uppskattar den potentiella marknaden för behandling av 

osteomyelit i USA till 100 miljoner USD, uppdelat på ca 50 000 årliga 

kirurgiska ingrepp för att hjälpa patienter med återinfektion i ben. 

Med tanke på att Cerament G är den klart dominerande produkten i 

bolagets försäljning på de marknader där den är godkänt, är det rim-

ligt att tro att Cerament G, om den godkänns, blir bolagets största 

produkt även i USA inom 2–3 år.  

Förstärkt marknadsnärvaro i USA  

Inför ett godkännande av Cerament G i USA har Bonesupport ytterli-

gare stärkt sin marknadsnärvaro genom ett avtal med Premier, en av 

landets största General Purchasing Organisations (GPOs). Premier 

räknas bland de tre största GPO i USA och styr inköp av sjukvårds-

material till över 4 100 sjukhus omfattande ca 340 000 sjukhus-

sängar. Före avtalet med Premier hade Bonesupports avtal med andra 

GPO kontrollerande ca 4 700 sjukhus, varav HealthTrust är den 

största med ca 1 700 sjukhus på sina listor.  

Vi tror att avtalet med Premier kan avteckna sig på försäljningen för 

bolaget efter en niomånadersperiod. Till exempel beskriver ledningen 

att den starka utveckling som bolaget haft i USA sedan 2019 delvis 

kan ses som en effekt av de avtal med GPOs som ingicks under det 

året, ett år efter att det exklusiva distributionsavtalet med Zimmer-

Biomet i USA sades upp.  

Nya prognoser efter USA-försening 

Beskedet i februari att FDA vill ha mer dokumentation om Cerament-

kontrollerna i bolagets ansökan innebär sannolikt en försening med 

allt från 9 månader till uppemot 2 år jämfört med det scenario som vi 

arbetade med i förra rapporten. Vi sätter en 75–25 chans på att bola-

gets De Novo-ansökan för Cerament G inom osteomyelit godkänns 

under detta år. Om ansökan blir godkänd räknar vi med en lansering 

under första kvartalet nästa år. Skulle ansökan inte godkännas kan en 

lansering av Cerament G komma att dröja ända till 2023. Den PMA-

ansökan för behandling av trauma som kan lämnas in under slutet av 

detta år, förutsatt att FORTIFY-studien är lyckosam, kan leda till ett 

godkännande vid årsskiftet 2022–23.  
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Sammanställning nya prognoser efter FDA-besked 

 

Källa: Analysguidens prognoser 

Vi sänker prognosen för 2021 till en VPA -1,30 kronor från tidigare -

1,18 kronor. För 2022 ökar vi förlusten något till 0,59 kronor per ak-

tie, ett år med höga kostnader för lanseringen av Cerament G i USA, 

från en tidigare prognos på -0,55 kronor per aktie.  

Diskussion om risker och värdering 

I vårt huvudscenario har bolaget potential att under 2025 nå en rö-

relsemarginal på 20 procent, en förskjutning med ett år in i framtiden 

jämfört med vårt tidigare antagande. Om detta scenario inträffar räk-

nar vi med att bolaget kan ha en vinst per aktie för 2025 om 1,73 SEK, 

vilket motsvarar ett P/E-tal på 48 vid nuvarande aktiekurs. Vi anser 

att med fortsatt goda tillväxtutsikter bortom 2025 är denna värdering 

inte orimlig.  

Räknat på våra prognoser för 2021 värderas bolag 24 gånger försälj-

ningen, vilket är en hög värdering, som redan prisat in mycket av till-

växt under de kommande 2–3 åren. Vår grundläggande uppfattning 

är att Bonesupports erbjudande till ortopedi-marknaden, det så kal-

lade enstegs-metoden, är attraktivt och över tiden ska resultatera i 

fortsatt tillväxt för Cerament G, så länge inte ny konkurrens med li-

kande kalciumsulfat-grafter dyker upp.  

Geografisk fördelning av Bonesupports försäljning  

 

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 

Vi sänker motiverat värde för aktien till 84 kronor, tidigare 88, vilket 

motsvarar ett nuvärdesberäknat P/E-tal på 66 gånger våra prognoser 

för 2025, framräknat med 8 procents WACC. Detta höga P/E-tal me-

nar vi kan accepteras i ett medicintekniskt bolag som når break-even 

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Försäljning, Mkr 204 295 239 344 -15% -14%

VPA, SEK/aktie -1,30 -0,59 -1,18 -0,55 -10% -8%
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i slutet av 2023 och har goda tillväxtutsikter även bortom 2025. Ett 

hot på lång sikt är att bolagets patent skulle utmanas av en konkur-

rent, vilket inte är en alldeles sällsynt utveckling inom denna typ av 

medicintekniska produkter.  

 

 

Geografisk fördelning av försäljningen, 2020 

Källa: bolaget 

 

Resultaträkning (Mkr)

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

Nettoomsättning 62 105 129 97 156 181 204 295 398 538

Tillväxt, % 51% 69% 24% -25% 61% 16% 13% 45% 35% 35%

Kostnad sålda varor -10 -16 -17 -15 -20 -19 -21 -27 -32 -43

Bruttoresultat 52 88 112 82 136 162 182 268 366 495

Administrationskostnader -32 -61 -58 -58 -43 -45 -44 -45 -52 -54

Försäljningskostnader -56 -80 -93 -133 -182 -124 -137 -165 -200 -225

FoU-kostnader -19 -38 -61 -66 -69 -58 -53 -55 -60 -65

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter 3 7 5 9 11 -2 0 0 0 0

Resultat före avskrivningar (ebitda) -53 -87 -98 -168 -148 -97 -81 -34 11 92

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

Rörelseresultat (ebit) -54 -89 -99 -174 -158 -99 -82 -36 9 91

Ebit-marginal, % -40,3% -12,1% 2,4% 16,9%

Extraordinära poster -11

Ebit exkl. extraordinära poster -54 -89 -99 -174 -147 -99 -82 -36 9 91

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

Resultat före skatt -59 -110 -127 -175 -158 -99 -82 -36 9 91

Skatter 0 -1 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -14

Skattesats, % 32% 15%

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -60 -110 -128 -176 -161 -101 -85 -39 6 77

Vinst per aktie, full utspädning (SEK) -3,46 -3,10 -1,72 -1,30 -0,59 0,10 1,17

Antal aktier, full utspädning (mln) 51,8 52,0 59,1 65,6 65,6 65,6 65,6

USA Storbritannien Tyskland Sverige RoW
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Källa: Bolaget, 31 december 2020 

  

Största aktieägarna, %

Health Cap V LP 10,3%

Swedbank Robur Fonder 7,5%

Stiftelsen Industrifonden 7,1%

State Street Bank and Trust 6,4%

Tredje AP-fonden 5,6%

Avanza Pension 5,6%
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner 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 ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


