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I startgropen 

för tillväxt     

 

Stark tillväxt i Europa i 4 kv. 2018 motverkades av ännu blygsam 

försäljning i USA som följd av övergången till en nytt distributions-

nät. Nya studieresultat kan stärka möjligheterna inom en stor 

patientgrupp. Vi ser fortsatt ljusa tillväxtutsikter.     

Som bekant har Bonesupport under 2018 lagt stora resurser för att 

stärka distributionen på den viktiga USA-marknaden. Även om detta 

arbete har gått snabbare än vi hade räknat med, är den nya 

organisationen i uppstartsfas vilket också präglade försäljningen 

under 4 kv. Bolaget uppger att 2019 har startat på ett mycket bra 

sätt och bland annat har ett avtal träffats med den stora sjukvårds-

kedjan HCA. Europa och Övriga världen visar redan framfötterna, framför allt i form 

av en stark tillväxt för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V. Den 

europeiska försäljningsstyrkan har utökats kraftigt med stort fokus på den viktiga 

tyska marknaden. Det bådar gott för tillväxtutsikterna för 2019.  

Nyligen har toplineresultat från CERTiFy-studien, där CERAMENT™ BVF jämförts 

med standardbehandling (så kallad autograft) av bendefekter vid under-

bensfrakturer, visat likvärdiga behandlingsresultat med autograft. Fullständiga 

resultat ska publiceras i en forskningsartikel. Om viktiga fördelar med CERAMENT™ 

BVF kan bekräftas kan det ge stark klinisk evidens som stödjer möjligheterna att ta 

mark från autograft (omkring 100 000 behandlingar årligen i Europa).  

Vi har blivit något mer försiktiga rörande USA-marknaden, och justerar ned våra 

försäljningsprognoser för 2019 och 2020. Detta motverkas av att vi nu antar lägre 

omkostnader och investeringar än tidigare. Sammantaget gör vi endast en mindre 

justering av det motiverade värdet i basscenariot som sänks till 29,8 kr (30). Vi spår 

fortfarande mycket starkt tillväxt under 2019, drivet av en successiv återhämtning 

av volymer och ny distributionsstruktur i Nordamerika, samt en förväntad bra 

utveckling i Europa. Vi räknar med att återvändande tillväxt i kommande rapporter 

och presentation av kliniska resultat kommer att vara kursdrivande framöver.  

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Nettooms. 105 129 97 226 345 

Tillväxt, % 69% 24% -25% 134% 53% 

EBIT -89 -99 -174 -126 -59 

Rör.marginal neg neg neg neg neg 

EV/Sales em 4,2 8,0 4,3 3,0 

Källa: Bonesupport (utfall) och Jarl Securities (prognoser). 
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Datum: 1 mars 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: BONESUPPORT HOLDING AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Small Cap 

Vd: Emil Billbäck 

Styrelseordförande: Håkan Björklund 

Marknadsvärde: 1 062 MSEK 

Senast: 20,50 kronor 

Kort om 

Bonesupport: 

Bonesupport utvecklar och säljer 

medicintekniska produkter inom ortobiologi. 

Bolagets teknologi CERAMENT™ används 

inom ortopedin för att behandla defekter i 

form av hålrum i ben som uppstår vid bland 

annat trauma och utbyte av ledproteser. 

Bolaget har mycket fokus på forskning och 

utveckling för att ta fram innovativa 

produkter med god klinisk evidens.     

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Syntetiska bengraftsubstitut som 

CERAMENT™, kombinerat med andra 

behandlingar, tar marknad från standard-

behandlingen inom behandling av hålrum i 

ben.  

 

Bolagets innovativa produkter med 

infektionsskydd kan driva en snabb tillväxt 

under kommande år, om marknads-

godkännande i USA kan nås enligt plan.  

 

En satsning för att stärka den kommersiella 

organisationen i USA och Europa genomförs 

med målet att stödja kraftig tillväxt från och 

med 2019.  
Risker och 

svagheter: 

Framstegen i uppbyggnaden av den nya 

distributionen i USA är uppmuntrande, men 

än så länge har endast begränsad 

försäljning uppvisats.   

 

Konkurrensen är betydande och det finns en 

risk att pågående kontrollerade studier inte 

ger tillräcklig klinisk evidens för att tydligt 

differentiera CERAMENT™ på marknaden   

  

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 11,5 kr 29,8 kr 61,4 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd är relativt nytillträdd men har en mycket gedigen 

bakgrund från ledande positioner inom medicinteknik, 

såväl i USA som Europa, inom marknader vars struktur 

påminner om de segment där Bonesupport verkar. 

Ledningsgruppen har vidare lång erfarenhet inom 

ortobiologi. Införandet av en ny struktur för distribution i 

USA blir ett viktigt test för den nya ledningen.  

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Ägarlistan domineras av kapitalstarka institutioner med 

specialistfonden Healthcap som största ägare.  

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade en kassa på 261 MSEK per den 31 

december 2018. Vi bedömer att det ger resurser att nå 

avgörande kliniska och regulatoriska milstolpar och 

genomföra aviserade marknadssatsningar de kommande 

två åren. Det kan inte uteslutas att bolaget kommer att 

behöva mer kapital, exempelvis för att lansera nya 

produkter i USA.      

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Ortopedimarknaden är relativt mogen men Bonesupport 

verkar i ett förhållandevis snabbväxande segment. 

Möjligheter att med hjälp av nya produkter och kliniska 

fördelar ta marknadsandelar från konkurrerande 

behandlingar ger goda tillväxtutsikter.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Det kan ta längre tid, och kräva större satsningar, än 

vad bolaget räknar med i sina målsättningar, för att 

övertyga myndigheter, opinionsledare och kunder om 

klinisk nytta och hälsoekonomiska fördelar med 

CERAMENT™. Bolaget är beroende av att pågående 

kliniska studier blir framgångsrika.     

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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I startgropen för tillväxt  

Starkt i Europa, uppstart av ny distribution 
påverkade USA 
Bonesupports intäkter för det fjärde kvartalet 2018 backade med knappt 15 

procent till 23,1 MSEK (27). Som bekant har Bonesupport under 2018 sagt upp ett 

exklusivt distributionsavtal med Zimmer Biomet (ZB) och i stället etablerat en egen 

plattform av oberoende distributörer i Nordamerika. Inga intäkter från ZB har 

bokförts under det andra halvåret och försäljningen i den nya strukturen startade i 

slutet av oktober. Hur snabbt försäljningen i Nordamerika skulle komma igång efter 

ZB var därför svårbedömt inför rapporten. Omsättningen i regionen på 4,2 MSEK 

(12,6) var svagare än vi hade räknat med och indikerar låga försäljningsvolymer, 

men rör samtidigt som sagt endast en kortare period (cirka två månader) i 

uppstartfasen av den nya kommersiella organisationen. Bonesupport har gjort 

vidare framsteg i uppbyggnad av den nya kommersiella plattformen (se nedan) och 

uppger att inledningen av 2019 ser bra ut i Nordamerika.  

En tydlig ljuspunkt i rapporten var en bra tillväxt i segmentet EUROW (Europa och 

Övriga världen) som också överträffade våra förväntningar. Försäljningen ökade 

med 31 procent, drivet av de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V 

(45 % ökning). Under 2018 har Bonesupport ökat sin försäljningsorganisation i 

Europa kraftigt (från 14 till 25 personer) och detta tycks redan ha gett visst resultat 

även om lejonparten har tillträtt ganska sent under året. Det anser vi bådar gott 

inför 2019 när den utökade säljstyrkan blir ”varm i kläderna”. 
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Stark försäljningsutveckling i EUROW i fjärde kvartalet 

 

Källa: Bonesupport (utfall), Jarl Securities (prognos) 

 

Bruttomarginalen på knappt 85 procent (83) var något lägre än vi kalkylerat med 

(till följd av att Nordamerika svarade för en lägre andel av den totala försäljningen). 

Det uppvägdes av att omkostnaderna samtidigt ökade i en långsammare takt än vi 

räknat med, trots att organisationen expanderar. Sammantaget blev resultatet på -

45 MSEK (-33), och även kassaflödet, bättre än vår prognos.  

Arbete med att stärka kommersiell organisation fortskrider 

Bonesupport i har Nordamerika tecknat avtal med 38 distributörer som i sin tur 

representeras av över 500 försäljare. Det motsvarar en större säljstyrka än under 

avtalet med ZB (cirka 300). Bonesupport uppger att knappt 300 försäljare hittills 

har genomgått utbildning i CERAMENT™ BVF. Målet är att samtliga 500 ska ha 

utbildats kring halvårsskiftet. Vidare har ett avtal slutits med den stora 

sjukhuskedjan HCA för att erbjuda CERAMENT™ BVF till HCA:s medlemssjukhus. 

Det ger tillgång till mer än 1 800 vårdinrättningar. Det är av stor betydelse att träffa 

avtal med så kallade Group Purchasing Organisations (GPOs) som HCA då dessa 

i sin tur förhandlar med leverantörer åt flertalet vårdgivare. Även om kliniker kan 

göra inköp vid sidan av GPO-avtal är det sannolikt i längden en förutsättning för att 

effektivt nå slutkunder att det finns avtal med god täckning på plats. Enligt HCSA 

omfattas 72 procent av alla inköp till amerikanska sjukhus av GPO-avtal.  

Bonesupport uppger att ZB hade begränsad närvaro hos HCA vilket möjliggör att 

bolaget nu kan nå till delvis nya slutkunder. Vid kapitalmarknadsdagen i september 

2018 uppgavs att ett flertal GPO:er bearbetades och att fokus låg på 

organisationer vars medlemmar redan använde CERAMENT™ BVF. Att träffa avtal 

med dessa är troligen en viktig komponent för att i möjligaste mån motverka att 

gamla kunder byter till konkurrerande produkter och det blir en viktig indikator att 

följa framöver.      

CERTiFy-resultat kan bli katalysator för tillväxt 
I slutet av november 2018 presenterades toplineresultat från CERTiFy-studien där 

CERAMENT™ BVF jämfördes med standardbehandlingen autograft i patienter med 

underbensfraktur. Enligt ett pressmeddelande uppnåddes den primära 

målsättningen att demonstrera lika bra behandlingsresultat avseende funktion som 

autograft (det vill säga benvävnad som transplanteras från patientens egna 

höftben) Enligt den prövningsansvarige Professor P.M. Rommens kan resultaten 
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bana väg för en förändring i standardbehandling vid traumatiska skelettskador, 

givet att CERAMENT™ BVF innebär en lättare procedur och även andra fördelar 

med behandlingen.  

Mer data ska presenteras i en forskningsartikel där bolaget förväntar publicering 

under 2019. Enligt protokollet skulle ett flertal viktiga parametrar undersökas i 

studien. Förutom fysisk funktion är data rörande smärta, livskvalitet, radiologiska 

tecken på läkning och hälsoekonomi högst intressanta för att kunna påvisa fördelar 

gentemot autograft i en studie med hög grad av klinisk evidens.  

Traumafrakturer, vilket CERTiFy-studien alltså handlar om, är ett av de vanligaste 

användningsområdena för bengraftsubstitut. Med brasklapp för att de fullständiga 

resultaten ännu inte är publicerade bedömer vi att CERTiFy-resultaten bör vara ett 

starkt kort i marknadsföringen för att öka penetrationen i detta segment. Detta i 

synnerhet i Europa där autograft är en vanlig procedur (omkring 100 000 ingrepp 

per år). Vi uppskattar att Bonesupports försäljning i EUROW under 2018 

motsvarade drygt 5 000 behandlingar, varav vi bedömer att endast en mindre del 

utgjorde trauma, så här finns en betydande marknadsmöjlighet för CERAMENT™.   

Prognoser 

Vi gör smärre justeringar, ser fortsatt starka 
utsikter 
Även om Bonesupport gjort snabba framsteg i uppbyggnaden av den kommersiella 

organisationen i Nordamerika understryker det gånga halvåret att försäljningen på 

kort sikt är svårbedömd. Vi räknar med en successiv men tydlig ökning av 

försäljningsvolymerna i USA under 2019, om än i något långsammare takt än vi 

tidigare antagit. Genom ett eget distributörsnätverk kommer Bonesupport att 

redovisa högre intäkter (vi räknar med 100 procent högre) per såld enhet 

CERAMENT™ BVF. Det får allt annat lika en starkt positiv påverkan på redovisad 

försäljning.  

Vi räknar med drygt 130 procent tillväxt för 2019, något lägre än tidigare. Vi antar 

en volymtillväxt på 54 procent. Övrig försäljningsökning i vår prognos utgörs av 

högre intäkter per såld enhet i den nya strukturen i Nordamerika samt ett visst 

tillskott från ett breddat sortiment, genom samarbetena med MTF Biologics och 

Collagen Matrix, som ska lanseras under första halvåret 2019. Bonesupport 

kompletterar därmed sin produktportfölj bland annat med en produkt baserad på 

demineraliserad benmatrix (DBM. Bolaget uppskattar USA-marknaden för 

segmentet till 150 till170 MUSD. 

Specifikt har vi höjt prognosen för EUROW mot bakgrund av den starka tillväxten 

för CERAMENT™ G & V under 4 kv. 2018, och en kraftigt ökad försäljningsstyrka i 

Europa. I gengäld har vi justerat ned prognosen för Nordamerika då vi antar en 

lägre volymtillväxt än tidigare.   

Sammantaget sänker vi intäktprognosen med cirka åtta procent för 2019 och fyra 

procent för 2020. Justeringarna påverkar även våra EBIT-prognoser negativt, till 

viss del motverkat av att vi spår något lägre omkostnader än tidigare.  
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Prognoser för försäljning och EBIT 

 

Källa: Bonesupport (utfall). Jarl Securities (prognoser)  

 

Värderingsansats 

Lägre prognoser uppvägs av ändrade 
kassaflödesantaganden 
Vi gör endast en mindre nedjustering av motiverat värde i basscenariot till 29,8 kr 

(30 kr) då lägre prognoser uppvägs av att vi antar lägre rörelsekapitalbindning och 

investeringar än tidigare.  

• Med mer optimistiska antaganden (BULL) räknar vi med en betydligt 

snabbare tillväxt i Europa drivet av övertygande resultat i CERTiFy-

studien och en framgångsrik expansion av försäljningsorganisationen. Vi 

antar också en högre marknadspenetration för CERAMENT™ G på sikt. 

Sammantaget räknar vi med en marknadsandel på åtta procent på cirka 

fem års sikt, jämfört med sex procent i basscenariot. Vi räknar också 

med högre marginaler och ett mindre konservativt antagande om 

riskjustering för CERAMENT™ G i USA.   

• I ett mer konservativt scenario (BEAR) går den nya USA-satsningen trögt 

med fortsatt fallande volymer under 2019. Volymerna i Nordamerika tar 

fart först 2021 med den väntade lanseringen av CERAMENT™ G. Det tar 

också längre tid att nå ett positivt resultat. I detta scenario antar vi att en 

marknadsandel på fyra procent nås.  

I tabellen nedan sammanfattas våra olika scenarier. Samtliga ansatser är 

riskjusterade med hänsyn till att CERAMENT™ G ännu inte är lanserat i USA: Vi 

har antagit en konservativ riskjustering på 54 procent.  

27 39 69 78 34
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Värdering, olika scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 10,3% 10,3% 10,3% 

CAGR, 2017E - 2023P 31,0% 37,0% 43,0% 

EBIT-marginal 2023P 6,0% 20,0% 31,0% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Långsiktig EBIT-marginal 15,0% 20,0% 30,0% 

Rörelsevärde (EV) 344 1 332 3 063 

        

Kassa, dec-2019 261 261 261 

Räntebärande skulder, dec-2019 0 0 0 

Nettokassa, dec-2019 261 261 261 

Aktievärde 605 1593 3324 

Optioner, warranter -8 -50 -144 

Antal aktier, miljoner 51,8 51,8 51,8 

Motiverat värde per aktie, SEK 11,5 29,8 61,4 

Källa: Jarl Securities 

 

Det bör noteras att vi inte har inkluderat den tidiga utvecklingsportföljen i vår 

värdering. Det ger ytterligare stöd åt vår bedömning att värderingen är attraktiv.  

Per den 31 december hade Bonesupport 261 MSEK i kassan. Vi bedömer att det 

täcker verksamheten till och med 2020 i vårt basscenario. Enligt vår bedömning 

kan det inte uteslutas att bolaget behöver ta in mer kapital exempelvis för att 

förbereda lansering av CERAMENT™ G i USA.  
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Relativvärdering  
Som komplement till vår kassaflödesvärdering har vi studerat hur mer mogna 

ortopediföretag värderas, mer specifikt försäljningsmultiplar: 

 

Relativvärdering, ortopediföretag 

    

Bolag EV/Sales 2019P 

Stryker 5,1x 

Zimmer Biomet 4,2x 

S&N 3,5x 

Nuvasive 3,0x 

Globus medical 5,4x 

Wright Medical 4,4x 

Orthofix 2,2x 

Xtant Medical 1,7x 

    

Genomsnitt 3,7x 

Median 3,9x 

Implicit EV MSEK, Bonesupport 874 

Nettokassa MSEK, dec-2019P 102 

Aktievärde, MSEK 976 

Utestående aktier, miljoner 51,8 

Implicit värde per aktie, SEK 18,8 

 Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Sammanställningen ovan pekar på att dessa bolag värderas till 3,9 gånger 

försäljningen (median). Applicerar vi denna multipel på vår intäktsprognos för 

Bonesupport (2019P) motsvarar det 18,8 kronor i dagsläget.  

Denna jämförelse riskerar att bli missvisande då vi anser att Bonesupports 

tillväxtutsikter är bättre än för denna jämförelsegrupp i stort. Värderingen av 

jämförelseobjekten ovan indikerar ett spann på mellan 9,4 kr och 25,7 kr per aktie.  
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Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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