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UPPDRAGSANALYS 

Potential i USA kvarstår 
Försäljningstillväxt över förväntan i Q2 
Försäljningstillväxten under årets andra kvartal svingade sig upp till 

rekordstarka 58 procent för Bonesupport. Delvis förklaras den starka 

tillväxten med jämförelsen från förra årets andra kvartal, som var 

kraftigt påverkat av den inbromsning som covid-pandemin orsakade. 

Ledningen pekar också på att aktiviteten inom icke-livsnödvändig or-

topedi återhämtade sig något från årets första kvartal. I den negativa 

vågskålen under årets andra kvartal fanns valutorna, som slog av 15 

procent från tillväxten i lokala valutor. I svenska kronor rapporterade 

bolaget en försäljningsökning med 43 procent.  

Ökad förlust trots stark försäljning 
Trots bolagets starka försäljningsutveckling ökade dock rörelseförlus-

ten i kvartalet till 26 Mkr från 23 Mkr i fjol. Detta tillfälliga hack för-

klaras av förra årets nedbantade kostnadskostym, som liksom försälj-

ningen var kraftigt påverkad av anpassningar till den framväxande 

covid-pandemin. I takt med att situationen återgår till ett mer nor-

malt tillstånd kommer bolaget också att återvända till den kostnads-

utveckling som rådde före pandemin.   

Stor satsning på Cerament G i USA 
Bonesupport är en utmanare på marknaden för syntetiska bengrafter, 

en position som är extra besvärlig i den situation som sjukvården be-

finner sig i just nu. Samtidigt har bolaget fullt fokus på att få Cera-

ment G, bolagets antibiotikaladdade bengraft, godkänt på den ameri-

kanska marknaden. Bolaget driver dubbla spår för ett godkännande 

av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Dels fortsätter arbetet 

med att nå så kallad De Novo-klassificering för Cerament G vid be-

handling av beninfektioner, dels räknar bolaget med att senare i år 

lämna in en ansökan om ett breddare godkännande för Cerament G 

baserat på FORTIFY-studien, som kommer med ett första resultat i 

september.  

Små förändringar i prognoserna för 2021-22 
Vi står fast vid antagandet att bolaget i lokala valutor kan nå en för-

säljningstillväxt på strax över 40 procent under nästa år. Även 2023 

bör utgöra ett år med hög tillväxt i linje med bolagets målsättning att 

öka försäljningen 40 procent. Resultatprognoserna för 2021–22 just-

raras ned 3-5 procent men vi behåller ett långsiktigt värde på 84 kro-

nor per aktie.  

Bonesupport 
Rapportkommentar 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 156 181 209 295

EBIT -158 -99 -86 -37

Nettoresultat -161 -101 -89 -40

Vinst per aktie -3,1 kr -1,7 kr -1,4 kr -0,6 kr

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

Omsättningstillväxt 61% 16% 15% 41%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 92 354 255 205

Nyemission 0 0 0 0

P/e-tal neg neg neg neg

P/sales-tal 28,1 29,0 25,2 17,8
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Investeringstes 

Data från FORTIFY-studien i september 
Bonesupports produkt Cerament G är ett keramiskt antibiotika-lad-

dat bencement, eller bengraft, som har vunnit framgång i Europa som 

förebyggande behandling av beninfektion i samband med kirurgiska 

ingrepp vid benbrott. Sedan början av 2000-talet har bolaget mål-

medvetet dokumenterat fördelarna med Cerament-teknologin men 

på den viktiga amerikanska marknaden återstår ytterligare arbete 

med att utöka den dokumentation som amerikanska läkemedelsmyn-

digheten FDA efterfrågar för att godkänna Cerament G.  

Två parallella arbeten pågår i USA, dels så kallad De Novo-doku-

mentation av fördelarna med Cerament G vid behandling av osteom-

yelit (beninfektion), dels det nära förestående resultatet från 

FORTIFY-studien, som ska ligga till grund för en bred PMA-ansökan 

i USA om att få lansera Cerament G vid lagning av öppna benbrott. 

FORTIFY-studien, som följer patienterna under 12 månader efter in-

greppet, undersöker bland annat om tillägg av Cerament G till stan-

dardbehandling av öppna frakturer på skenbenet kan minska risken 

för återinfektion. Ett första resultat från studien förväntas redan i 

september.  

Försök att etablera ny standard 
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 en enstegsprocedur i motsats till de tvåstegs-

procedurer som fortfarande utgör en stor den av de ortopediska in-

greppen. Unikt för Cerament G är att produkten även är laddad med 

antibiotika.  

Beroende på styrkan i resultaten från FORTIFY-studien kan bolaget 

gå vidare och ansöka om ett mer eller mindre brett godkännande i 

USA för behandling av trauma-skador på skelettet.  

På väg mot lönsamhet 2023  
I ett svårt omvärldsklimat är Bonesupport på väg att ta sig fram till 

det tillväxtmål som sattes upp före utbrottet av Covid-pandemin, att 

växa försäljningen med 40 procent. Ett godkännande av Cerament G 

i USA under nästa år är sannolikt en förutsättning för att målet ska 

nås och att vårt scenario att bolaget når lönsamhet under slutet av 

2023 ska inträffa. I detta huvudscenario ser vi att bolagets höga mul-

tiplar sjunker till PE 40–50 under loppet av fyra år. Vi upprepar ett 

motiverat värde på 84 kronor.   
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Stark utveckling i lokala valutor 
Bolagets försäljning ökade under årets andra kvartal med 43 procent 

till 52 miljoner kronor. Räknat i lokala valutor motsvarade det en för-

säljningsökning med 58 procent, en överraskande stark utveckling i 

en marknad som fortsätter att hållas tillbaka av sjukvårdens restrikt-

ioner inom kirurgi under pågående covid-pandemi. Särskilt impone-

rande var försäljningsuppgången utanför den amerikanska mark-

naden, 61 procent i lokala valutor. Uppgången följer på en negativ ut-

veckling i EUROW under första kvartalet och indikerar tydligt att bo-

laget fortsätter ta marknadsandelar både i USA och på bolagets nyck-

elmarknader utanför USA.  

I USA ökade försäljningen med 56 procent i lokala valutor. Denna 

högra siffra bör inte nämnvärt vara påverkad av avtalet med Permier, 

en av USAs största General Purchasing Organisations (GPO), som 

meddelades i april men trädde i kraft den första juli.  

Pandemin har lett till en tydlig minskning av icke-livsupphållande ki-

rurgiska ingrepp. Sjukvården rullar framför sig en vårdskuld som 

kommer att ta flera år att beta av. Bonesupports bencement används 

både inom segmentet icke-livsuppehållande ingrepp och andra mer 

nödvändiga ingrepp inom trauma, t ex efter en bilolycka, där möjlig-

heten att skjuta upp en behandling inte finns. Ledningen är försiktig 

med att lägga prognoser för marknaden i det korta perspektivet men 

vi tolkar rapporten som att en fortsatt förbättring från förra årets ned-

pressade marknad är att förvänta.  

Utfall och prognos / kvartal under 2019-21p  

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 
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I väntan på besked från FDA 
Den amerikanska marknaden är central för bolagets framtida tillväxt 

och möjligheter att nå det tillväxtmål som är uppsatt, att öka försälj-

ningen med 40 procent. Detta mål uppsattes av den tillträdande led-

ningen 2018 och var tänkt att sträcka sig 5 år fram i tiden, men det 

globala covid-utbrottet har satt käppar i hjulet. Bolaget strävar också 

sedan ett par år tillbaka mot att få Cerament G godkänt på den ame-

rikanska marknaden, där i dagsläget endast Cerament BVF är god-

känd.  

Bonesupport driver två parallella spår för att få Cerament G godkänt 

på den amerikanska marknaden.  

1) Pre-Marketing Approval (PMA) av produkten på 

basis av det resultat som FORTIFY-studien visar,  

2) De Novo klassificering som Breakthrough Device 

på basis av den unika behandlingsmetod av som 

Cerament G erbjuder.  

Resultat av FORTIFY-studien i september 
Bolaget upprepar i sin rapport för andra kvartalet att ett första resul-

tat av FORTIFY-studien är klart i september. Den sista patienten av 

de 200 som ingår i studien behandlades i juni förra året och uppfölj-

ning av ingrepp görs efter 12 månader. För närvarande pågår den 

statistiska sammanställningen av patientdata. Planerna för studien 

drogs upp redan 2016. Patienter har sedan dess rekryterats vid 17 

amerikanska och 14 europeiska center. Från början var studien tänkt 

att inkludera 230 patienter men under förra året godkände FDA att 

studiens patientantal drogs ned till 200 för att påskynda slutförandet.  

Studien består av två grupper som båda behandlas med standardbe-

handling, ett metallfäste i benet, vid lagning av öppet benbrott på 

skenbenet (tibia). I båda grupperna ges antibiotika i pillerform (syste-

miskt) för att förebygga infektion medan endast den ena gruppen 

samtidigt behandlas med Cerament G, Bonesupports antibiotikalad-

dade bengraft. Hypotesen är att Cerament G bättre ska förebygga in-

fektion i öppna benbrott genom att det appliceras lokalt i benbrottet. 

G:et står för gentamicin, en välbeprövad och ofta använd antibiotika 

mot bakteriell infektion. Studiens design gör att den räknas som en 

enkel-blindad studie, alltså att patienten men inte den behandlande 

ortopeden, är okunnig om den ges Cerament G eller inte.  

Vi noterar också att studien har valt en enklare lösning genom an-

vända sig av ett så kallat sammansatt primärt effektmått. De tre ef-

fektmått som tillsammans utgör det primära effektmåttet är 1) från-

varo av djup infektion på frakturstället, 2) undvikande av ett andra 

kirurgiskt ingrepp och 3) patientens egen upplevda förbättring. Ge-

nom att kombinera flera effektmått ökar möjligheten för bolaget att 
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uppnå ett statistiskt säkert resultat i en grupp på 200 patienter. Stu-

dien har därigenom blivit billigare att genomföra men i gengäld finns 

en risk att konklusionerna från studien inte blir lika tydliga som om 

endast ett effektmått, t ex undvikande av förnyat kirurgiskt ingrepp, 

hade mätts. 

Förhoppningar om bred indikation 
FORTIFY-studien är inriktad på patienter med öppet benbrott på den 

mittersta delen av skenbenet (diafysär tibia-fraktur). Med öppet ben-

brott menas att benpiporna tränger genom patientens hud och däri-

genom skapar en stor risk för infektioner. Själva studien är alltså in-

riktad på en relativt begränsad population men ledningen menar att 

ett tydligt resultat i denna patientgrupp skulle gå att extrapolera även 

till andra typer av benbrott och möjliggöra för Bonesupport att söka 

PMA-godkännande för en bredare marknad än diafysär tibia-fraktur. 

Bolagets ambition är att nå ett godkännande som täcker alla former 

av kirurgisk benfyllning där risk finns för bakteriell infektion.  

PMA-ansökan ska lämnas in i slutet av året på basis av FORTIFY-stu-

dien och ett potentiellt godkännande skulle då kunna ges inom 10-12 

månader. Med tanke på att Cerament-patienterna i FORTIFY-studien 

kommer att utsättas för både lokal OCH systemisk antibiotikabe-

handling är det rimligt att anta att infektionsrisken minskar. Det åter-

står att se om PMA-ansökan sedan gäller Cerament G som tillskott 

vid systemisk antibiotika-behandling eller om Cerament är tänkt att 

ersätta den systemiska behandlingen.  

Komplettering av De Novo dokumentation 
Bonesupports andra spår för att få Cerament G godkänt i USA är att 

få produkten klassad som en De Novo-teknologi, alltså en behandling 

som saknar tydlig motsvarighet och därför är extra angelägen att god-

känna. I slutet av februari meddelade FDA att det behöver mer pati-

entdata innan De Novo-klassificering av Cerament G vid behandling 

av osteomyelit (pågående beninfektion) kan godkännas. Myndig-

heten har bland annat återkommit med frågor om den kontrollgrupp 

på 30 patienter som Bonesupport har använt sig av vid jämförelsen 

med Cerament G. Praxis för behandling av beninfektioner bland or-

topeder i USA skiljer sig från praxis i Europa och en diskussion har 

uppstått om relevansen av Cerament G-data från den brittiska klini-

ken Nuffield Orthopedic Center, den klinik som Bonesupport sedan 

länge tar hjälp av för att bygga upp klinisk dokumentation.  

I bolagets rapport för andra kvartalet upprepar ledningen att svar på 

FDA:s frågor kommer att skickas in i oktober och att ett godkännande 

då kan vara möjligt under första kvartalet nästa år.  



Bonesupport  

 

Analysguiden 
26 oktober 2020 

 

6
 

Diskussion om risker och värdering 
Vi gör endast mindre sänkningar (3-5 procent) av våra EBIT-progno-

ser för perioden 2021-22. I ett längre perspektiv behåller vi vårt hu-

vudscenario att bolaget har potential att under 2025 nå en rörelse-

marginal på 20 procent. Om detta scenario inträffar räknar vi med att 

bolaget kan ha en vinst per aktie för 2025 om 1,79 SEK, vilket mots-

varar ett P/E-tal på 44 vid nuvarande aktiekurs. Vi anser att med fort-

satt goda tillväxtutsikter bortom 2025 är denna värdering inte orim-

lig.  

Den stora triggern för aktiekursen i närtid är utläsningen i september 

av FORTIFY-studien. Med tanke på att dessa patienter kommer att 

utsättas för både lokal och systemisk antibiotika-behandling bör stu-

dien ha god chans att visa minskad infektionsrisk. Tills vidare behål-

ler vi våra prognoser för Cerament G i USA.  

Vår grundläggande uppfattning är att Bonesupports erbjudande till 

ortopedi-marknaden, det så kallade enstegs-metoden, är attraktivt 

och över tiden ska resultatera i fortsatt tillväxt för Cerament G, så 

länge inte ny konkurrens inom benlagning med likande verknings-

mekanismer dyker upp.  

Geografisk fördelning av Bonesupports försäljning  

 

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 

Vi behåller motiverat värde för aktien på 84 kronor, vilket motsvarar 

ett nuvärdesberäknat P/E-tal på 60 gånger våra prognoser för 2025, 

framräknat med 8 procents WACC. Detta höga P/E-tal menar vi kan 

accepteras i ett medicintekniskt bolag som når break-even i slutet av 

2023 och har goda tillväxtutsikter även bortom 2025.  
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Geografisk fördelning av försäljningen, 2020 

Källa: bolaget 

 

Källa: Bolaget, 31 december 2020 

  

Resultaträkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 62 105 129 97 156 181 209 295 413 558

Tillväxt, % 51% 69% 24% -25% 61% 16% 15% 41% 40% 35%

Kostnad sålda varor -10 -16 -17 -15 -20 -19 -21 -27 -33 -45

Bruttoresultat 52 88 112 82 136 162 187 268 380 513

Administrationskostnader -32 -61 -58 -58 -43 -45 -47 -40 -52 -54

Försäljningskostnader -56 -80 -93 -133 -182 -155 -173 -210 -260 -295

FoU-kostnader -19 -38 -61 -66 -69 -58 -56 -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 -85 -35 9 100

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

Rörelseresultat (ebit) -54 -89 -99 -174 -158 -99 -86 -37 8 99

Ebit-marginal, % -41,3% -12,4% 1,9% 17,7%

Extraordinära poster -11

Ebit exkl. extraordinära poster -54 -89 -99 -174 -147 -99 -86 -37 8 99

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

Resultat före skatt -59 -110 -127 -175 -158 -99 -86 -37 8 99

Skatter 0 -1 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -15

Skattesats, % 38% 15%

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -60 -110 -128 -176 -161 -101 -89 -40 5 84

Vinst per aktie, full utspädning (SEK) -3,46 -3,10 -1,72 -1,36 -0,60 0,08 1,28

Antal aktier, full utspädning (mln) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

USA Storbritannien Tyskland Sverige RoW

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 
 


