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Ny struktur för 

tillväxt    

 

Bonesupports CERAMENT™-teknologi har goda tillväxtmöjligheter 

inom behandling av hålrum i ben. En strategiförändring i USA gör 

att 2018 blir ett mellanår, men marknadssatsningar och stigande 

klinisk evidens ger ett intressant läge de närmaste åren.   

Bonesupport utvecklar och säljer innovativa produkter för 

behandling av hålrum i ben som uppstår till följd av skador 

orsakade av trauma, byte av ledproteser eller infektioner. 

Bolagets teknologi CERAMENT™ är ett exempel på ett syntetiskt 

bengraftsubstitut, en kategori som växer på bekostnad av 

dagens standardbehandling autograft (benvävnad som trans-

planteras från patientens egna kropp). CERAMENT™ har fördelar bland annat i form 

av användarvänlighet och innovativa egenskaper som infektionsskydd. Därtill växer 

den kliniska evidensen avseende säkerhet, effekt och hälsoekonomi.  

Bonesupport finns på viktiga marknader i USA och Europa och har haft en 

genomsnittlig tillväxt på 42 procent mellan 2013 och 2017. Marknadsandelen är 

dock fortfarande låg vilket ger gott utrymme att växa ytterligare. För att nå ut 

bredare till amerikanska kliniker har Bonesupport beslutat att bygga upp ett eget 

nätverk av oberoende distributörer i landet. Ett exklusivt avtal med den tidigare 

partnern Zimmer Biomet kommer att fasas ut under 2018, vilket hämmar tillväxten 

kortsiktigt.  

Bonesupport har haft en svag kursutveckling sedan noteringen juni 2018, där oro 

för tillväxten i USA kan ha bidragit. Vi ser värderingen som attraktiv, givet en god 

finansiell ställning och, enligt vår bedömning, starka tillväxtutsikter från 2019 och 

framåt. Detta drivet främst av flaggskeppsprodukten CERAMENT™ G och en 

utökad kommersiell organisation. Pågående kliniska studier ger därtill ett intressant 

nyhetsflöde framöver. Topline-resultat från CERTiFy-studien, där Bonesupports 

behandling jämförs med standardbehandlingen autograft med avseende på 

livskvalitet och hälsoekonomi, kan ge ytterligare viktig klinisk evidens mot slutet av 

2018. Vårt riskjusterade motiverade värde i basscenariot uppgår till cirka 31 kronor. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Nettoomsättning 105 129 110 226 364 

Tillväxt, % 69% 24% -15% 106% 61% 

EBIT -89 -99 -175 -132 -53 

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

EV/Sales em 4,2 4,8 3,1 2,2 

Källa: Bonesupport (utfall) och Jarl Securities (prognoser). 
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Datum: 12 september 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: BONESUPPORT HOLDING AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Small Cap 

Vd: Emil Billbäck 

Styrelseordförande: Håkan Björklund 

Marknadsvärde: 788 MSEK 

Senast: 15,5 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: 

Det kan ta längre tid än bolaget planerar att 

etablera en ny struktur för distribution i USA 

vilket i sin tur kan hämma tillväxten.  

 

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 

 12,6 kr 30,8 kr 70,8 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 368 MSEK per den 30 juni. 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 

därefter, 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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Om bolaget 
Bonesupport Holding AB (publ.) (Bonesupport eller Bolaget) utvecklar och säljer 

produkter för behandling av hålrum i ben. Bolagets produktplattform kallas 

CERAMENT™ och består av injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut (”graft” 

betyder transplantat).  

Användningsområden är benskador i form av hålrum som uppstår vid trauma (ben 

som fragmenteras vid benbrott), utbyte av ledproteser, beninfektion, cancer eller 

diabetes. Gemensamt för dessa är att benets läkningsprocess inte fungerar då 

skadan är för stor eller att en infektion stör processen. Ett hålrum i ben får inte 

lämnas obehandlat eftersom det ökar risken för infektion och är en stresshöjare för 

benet vilket medför risk för felaktig läkning och/eller återkommande eller nya 

frakturer.  

Bolaget har sitt säte i Lund med helägda dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz, , 

Sverige och Storbritannien. Huvuddelen av försäljningen har historiskt genereras 

från USA-marknaden (60 procent 2017). Distributionsavtalet med Zimmer Biomet 

avseende USA-marknaden har nyligen sagts upp av Bonesupport och detta ska 

ersättas med samarbeten med ett flertal oberoende distributörer. Vid sidan av 

ovan nämnda marknader sker försäljning via distributörer på alla övriga 

marknader.  

I samband med noteringen juni 2017 angav bolaget ett mål om att per 2020 nå en 

omsättning på mer än 500 MSEK, en bruttomarginal på över 85 procent och att vid 

den tidpunkten redovisa vinst. I samband med den senaste delårsrapporten för 2 

kv. 2018 kommunicerade ledningen en reviderad prognos om en tillfällig nedgång i 

försäljningen under 2018, följt av en signifikant tillväxt under 2019 och en tillväxt på 

omkring 40 procent per år därefter.  

Historik 
Bonesupport grundades 1999 Lars Lidgren, professor i Ortopedi vid Lunds 

Universitet. Professor Lidgren är en internationellt välrenommerad forskare och har 

kombinerat medicinsk verksamhet med ett framgångsrikt entreprenörskap och 

även grundat Scandimed som utvecklar system och instrument för ortopedi och 

som såldes till Biomet 1999.  
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Redan tidigt fanns ett naturligt fokus på USA-marknaden och den första produkten 

CERAMENT™ BVF (Bone Void Filler) fick 510k-clearance av det amerikanska 

läkemedelsverket FDA 2005 (2008 sampaketerat med kontrastmedlet iohexol). 

BVF CE-märktes i Europa 2009.  

2012/2013 tog försäljningen tydlig fart efter att ett exklusivt distributionsavtal 

tecknades med Biomet för USA-marknaden. 2013 erhölls CE-märkning för 

CERAMENT™ G, det första injicerbara bengraftsubstitutet som frisätter antibiotika. 

Det ger ett starkt lokalt infektionsskydd med tydliga tillämpningar vid behandling av 

bland annat kroniska beninfektioner och komplexa trauman. 2014 lanserades ett 

nytt blandnings- och appliceringssystem.    

Ett flertal kliniska studier har genomförts och 2013 startade en större kontrollerad 

studie i Tyskland där CERAMENT™ BVF jämförs med standardbehandlingen 

autologa bengraft i patienter med underbensfraktur. Därtill pågår arbetet med att 

erhålla marknadsgodkännande i USA för CERAMENT™ G enligt PMA-processen. 

Ansökan kommer att bygga på resultat från en annan stor kontrollerad studie 

kallad FORTIFY som påbörjades 2017.    

I juni 2017 noterades Bonesupport på börsens huvudlista i samband med en 

nyemission på 559 MSEK brutto. Sedan start har Bonesupport tagit in cirka 1,2 

miljarder SEK från aktieägare.  

Tänkt användning av emissionslikvid listningsemission 2017 (MSEK) 

 

Källa: Bonesupport och Jarl Securities 

 

Vad är CERAMENT™? 
Ryggraden i CERAMENT™-plattformen utgörs av CERAMENT™ Bone Void Filler 

(BVF) som används för att främja nybildning av ben i hålrum. Förenklat är 

CERAMENT™ BVF en komposition av 60 procent kalciumsulfat (som bland annat 

är huvudkomponent i gips) och 40 procent hydroxylapatit. Hydroxylapatit (HA) är 

det mineral som bygger upp benvävnaden i kroppen. Det ger en struktur i 

hålrummet som kroppens egna benceller (osteoblaster) kan fästa vid för att bilda 

nytt ben. Kalciumsulfatet fungerar som leveransmedia av hydroxylapatiten och ger 

samtidigt en omedelbar stabilisering åt frakturen. Kompositionen blandas med en 

vätska för att forma en injicerbar pasta. I vätskekomponenten ingår 

140

160

120

50
50

FORTIFY-studien Generera hälsoekonomiska data Marknadsföring

Kommersiell organisation Utveckling av innovationsportfölj
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röntgenkontrastmedlet iohexol. Det senare förstärker synlighet vid röntgen med 

fluoroskopi vilket underlättar applicering.  

Studier visar att CERAMENT™ BVF ombildas till ben inom tolv månader (Abramo, 

A., et al.” Osteotomy of Distal Radius Fracture Malunion Using a Fast Remodeling 

Bone Substitute Consisting of Calcium Sulphate and Calcium Phosphate” J 

Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 92B: 281–286, 2010).  

CERAMENT™ BVF levereras med ett blandnings- och appliceringssystem (en 

”spruta”). Det tar 30 sekunder att blanda pastan, varefter det är injicerbart i 5 

minuter. Efter 7 till 9 minuter är det formbart och det härdas inom tio minuter. Efter 

15 minuter kan man borra i BVF som har en kompressionsstyrka jämförbart med 

trabekulär (spongiös) benvävnad. Därmed kan fixeringssystem fästas i pastan.  

Enkel och snabb hantering av CERAMENT™ en fördel 

 

Källa: Bonesupport 

 

Förutom CERAMENT™ BVF marknadsförs även CERAMENT™ G och 

CERAMENT™ C. Dessa produkter är CERAMENT™ BVF med tillägget att 

antibiotika (gentamicin (”G”) eller vankomycin (”V”) frisätts från fyllningen för att 

minska risken för infektion.  

Det finns tydliga fördelar med att ge antibiotikabehandling direkt i (det potentiella) 

infektionsstället i benet. Det möjliggör en hög lokal koncentration av antibiotika 

vilket ökar effekten samtidigt som risken för att utveckla antibiotikaresistens blir 

mindre än med sedvanlig systemisk behandling som pågår under längre tid och 

med lägre dos (McNally, M. et al, ” Single-stage treatment of chronic osteomyelitis 

with a new absorbable, gentamicin-loaded, calcium sulphate/hydroxyapatite 

biocomposite” Bone Joint J, 2016;98-B:1289–96). 
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CERAMENT™-plattformen 

        

Produkt CERAMENT™ BVF CERAMENT™ G CERAMENT™ V 

Indikation 
Hålrum i ben inte avgörande  
för benstrukturens stabilitet 

Som BVF* Som BVF* 

Marknadsgodkännande EU, USA EU EU 

Komposition 60 % CaS/40% HA, iohexol Som BVF+ gentamicin** Som BVF+ vankomycin 

Typ Injicerbar pasta Som BVF Som BVF 

Osteokonduktivt X X X 

Infektionsskydd X X 

Förstärkt röntgenkontrast X   X 

Klinisk evidens II II  II 

Snittpris EU (USD), 10 ml 822 1800 1800 

Snittpris USA (USD), 10 ml 3100 ej bestämt ej bestämt 

Källa: Bonesupport, Jarl Securities. CaS: Kalciumsulfat. HA: Hydroxylapatit. * Samt att förebygga och behandla infektion. ** inte iohexol 

 

CERAMENT™ är en förhållandevis ny produkt på marknaden. BVF fick FDA-

clearance 2005 och CE-märktes i EES 2009. Historiskt har hålrum i ben och 

bendefekter behandlas med transplantation. Det rör sig om framför allt om 

autograft, det vill säga ben som transplanteras från patientens egna höftben.  

Vid sidan av CERAMENT™ BVF, G och V har Bonesupport en forskningsportfölj av 

fyra produktkandidater som befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. Det handlar om 

CERAMENT™ i kombination med bisfosfonater (läkemedel mot bennedbrytning) för 

att motverka benskörhet. Därtill har en ny formulering av CERAMENT™ (där gelatin 

ingår) i prekliniska studier undersökts som bärare av en typ av tillväxtfaktorer, så 

kallade benmorfogeniska proteiner.  

Bonesupport studerar också CERAMENT™ i kombination med benmärgsaspirat 

och stamceller för att komplettera CERAMENT™s strukturbärande egenskaper 

med behandlingar som stimulerar produktion av benceller och återväxt av nytt ben.  

Produktkandidater 

 

Källa: Bonesupport 
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Fördelar med CERAMENT™ 

Autograft betecknas som den gyllene standarden för behandling av hålrum i ben. 

Detta eftersom det är osteokonduktivt, osteoinduktivt och osteogent. Det innebär 

att det ger struktur och stimulerar produktion av benceller och återväxt av ben. 

Inte desto mindre finns det uppenbara nackdelar, då autograft kräver två ingrepp i 

patienten vilket i viss mån ökar risken för komplikationer i form av exempelvis 

smärta i höften och ger högre arbetsbörda för sjukvården. Risken för större 

komplikationer (bland annat infektion, sårdränering, långvarig smärta, 

omoperation) har historiskt uppskattats till knappt nio procent, även om dessa data 

har några år på nacken (Van Heest, A., et al ”Bone-graft substitutes”, Lancet, 

1999; 353). Det visar generellt på behovet av alternativ till autograft där 

CERAMENT™ utgör en möjlighet.   

CERAMENT™ är den enda syntetiska bengraftsubstitutprodukten som kan hävda 

att calciumsulfat resorberas och ersätts av patientens egna benvävnad.  

CERAMENT™ har i prekliniska och kliniska studier utvärderats med positiva 

resultat. Generellt har dessa visat att CERAMENT™ BVF omvandlas till kroppseget 

ben efter 612 månader. De kliniska studier som Bonesupport hittills har genomfört 

har varit relativt små. I syfte att stärka klinisk evidens pågår en större studie med 

BVF kallad ”CERTiFy” där Bonesupports bengraftsubstitut jämförs med den gyllene 

standarden autograft (se tabell nedan). Generellt bedömer vi att det finns en brist 

på större kontrollerade studier på området och om CERTiFy-studien blir 

framgångsrik borde det innebära viktig ytterligare validering för CERAMENT som 

alternativ till autograft. 

Evidensgrad i kliniska studier 

    

Grad Krav 

I Randomiserad kontrollerad studie 

II Prospektiv kohortstudie 

III 
Fallstudie med kontroll, retrospektiv 

kohortstudie 

IV Fallstudie  

V Expertutlåtande 

Källa: Kurien, T.et al,”Bone graft substitutes currently available in othopaedic practise”, Bone Joint J 2013;95-B:583–97. Kohortstudie: Studie på grupp av 

patienter med gemensamma egenskaper såsom ålder och/eller diagnos) 

 

De kanske mest uppseendeväckande resultaten rör CERAMENT™ G vid 

behandling av beninfektioner. Studier har visat att behandlingen ger en klart lägre 

andel av infektionsåterfall än andra befintliga metoder. CERAMENT™ G har i och 

med detta etablerat en god position för behandlingar av kronisk beninfektion i 

Europa men det finns en tydlig tillämpning även för större patientgrupper, framför 

allt öppna frakturer där infektionsrisken är hög.  
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I det sammanhanget blir den större nyligen påbörjade FORTIFY-studien (se nedan) 

där CERAMENT™ G jämförs med standardbehandling vid öppna trauma av 

avgörande betydelse. Studien kommer att ligga till grund för en FDA-ansökan i 

USA. Målet är att den sista patienten ska inkluderas under 2019 och att en 

ansökan om marknadsgodkännande ska lämnas in 2020.  

Vid sidan av de kliniska studierna har Bonesupport validering i form av tio års 

dokumenterad erfarenhet av säker och effektiv behandling med bolagets 

produkter. I prospektet 2017 estimerades att 30 000 patienter hade behandlats 

och vi uppskattar att det 2017 gjordes omkring 10 000 ingrepp med CERAMENT™ 

BVF, CERAMENT™ G och CERAMENT™ V.  

Urval av viktiga avslutade och pågående kliniska studier med CERAMENT™ 

                

Studie Lund Rom Poznan CERTiFy Oxford  Milano FORTIFY 

Antal pat. 15 24 14 137 100 20 230 

Patienter 
Ej läkta 

handledsfrakturer 

Frakturer i 

underbenet 

Primära 

bentumörer 

Frakturer i 

underbenet 

Kronisk 

beninfektion 

Revisionsartroplastik 

efter infektion 

Öppna frakturer  

i underbenet 

Typ Prospektiv Prospektiv Prospektiv 
Kontrollerad, 

randomiserad 
Prospektiv Pilotstudie Kontrollerad, randomiserad 

Behandling BVF BVF BVF BVF vs autograft G G,V G vs standardbehandling 

Resultat I 
Förbättrad 
greppstyrka, 

minskad smärta 

Samtliga pat fick 
god eller utmärkt 

knäfunktion 

Full läkning 
i 79% av 

fallen 

 96 % utan 
återfall 

95% utan  
återfall 

Resultat II 
Radiologisk 

läkning 

CERAMENT™ 

resorberat efter 
5 mån 

Full 

omvandling 

till ben e 
12 mån 

   
Inga tecken på  

avstött implantat 

Status Publicerad Publicerad Publicerad 
Fullrekryterad, top 
line väntas 2018 

Publicerad Publicerad Rekrytering pågår 

Kommentar   Tre års uppföljning 
Målsättning (i) fysisk 
hälsa, smärta (ii) 

behandlingskostnad 

Mindre läckage av  

G i 11 % av fallen 

Målsättning förhindrande av 
infektion, förhindrande av 

revision, jämförbar säkerhet 

Källa: Bonesupport, Clinicaltrials.gov. BVF: CERAMENT™ Bone Void Filler. G: CERAMENT™ G. V: CERAMENT™ V.  

 

Tillämpningar av CERAMENT™ 

Störst marknadspotential i trauma 
Trauma är den vanligaste orsaken till hålrum i ben. Det kan röra sig om både 

komplicerade frakturer som depressionsfrakturer som leder till allvarlig 

benförstörelse men även enkla frakturer till följd av exempelvis benskörhet som inte 

läks och där en andra operation behöver göras.  

Behandling av komplicerade frakturer sker i ett första steg med återförande av 

bendelar till rätt läge följt av extern fixering. I ett andra steg sker en rekonstruktion 

av det förstörda benet med bengraft och intern fixering. I många fall, exempelvis i 

samband med skador som orsakats av hög kraft som trafikolyckor eller 

skottskador, är komplicerade frakturer öppna (dvs det finns även ett öppet sår) 

vilket ger en betydande risk för infektion.  
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Bonesupport hänvisar till studier om att det utförs omkring 3,1 miljoner 

behandlingar av enkla och komplicerade frakturer i USA och de fem största 

marknaderna i EU. Bengraftsubstitut används i dagsläget i en mindre andel av 

dessa fall, omkring 16 procent.  

En strategiskt viktig delmarknad för Bonesupport är öppna frakturer där som sagt 

infektionsrisken är hög. Studier uppskattar att incidensen av öppna benfrakturer för 

långa ben är 11,5 per 100 000 invånare vilket motsvarar cirka 97 000 fall årligen i 

USA och EU. 

Revisionsartroplastik 
Artroplastik, det vill säga ersättning av led med en protes, är ett vanligt ingrepp 

oftast för att behandla artros. Mer än sju miljoner i USA har antingen knäledsprotes 

eller höftledsprotes. Minst tio procent behöver byta ut protesen efter 15-20 år, en 

procedur som kallas revisionsartroplastik. I samband med denna uppföljande 

operation uppstår ofta betydande benförlust och det förstörda benet måste 

ersättas med bengraft eller bengraftsubstitut. I USA och EU-5 bedöms antalet 

revisionartroplastiker uppgå till knappt 280 000 per år. Bengraftssubstitut används 

förhållandevis ofta i dessa fall, i omkring 32 procent av dessa ingrepp.  

Starka resultat för CERAMENT™ G i kronisk 
beninfektion 
Kronisk beninfektion eller osteomyelit kan uppstå efter infektioner i samband med 

kirurgiska ingrepp efter till exempel trauma. Risken är förhöjd när implantat har 

använts. Även diabetesrelaterad kronisk beninfektion är en ganska vanlig orsak. 

Om den initiala infektionen inte behandlas tillräckligt kan den övergå i kronisk form.  

Kronisk osteomyelit behandlas genom borttagande av nekrotisk benvävnad i 

kombination med lokal eller systemisk behandling med antibiotika. Därefter 

rekonstrueras det borttagna benet. Traditionellt har bengraft använts. 

Enligt Bonesupport uppgår antalet behandlingar av kronisk osteomyelit till knappt 

80 000 per år i USA och EU-5. Bengraftsubstitut bedöms användas i omkring 23 

procent av fallen. Starka kliniska data, till exempel McNally et al (2016), har 

medfört att CERAMENT™ G rönt positiv uppmärksamhet för denna indikation. 

Diabetesfot 
Diabetes leder ofta till nedsatt känsel i fötter vilket medför sår. Obehandlade 

infektioner i dessa kan invadera leder och ben. Det saknas vedertagna kirurgiska 

behandlingar för att bevara foten och amputation blir ofta nödvändig. Antal 

behandlingar i USA och EU-5 uppgår till knappt 320 000 och bengraftsubstitut 

används i omkring 18 procent av alla fall.  

Andra möjliga tillämpningar av CERAMENT™ är efter behandling av godartade 

bentumörer eller solitära benmetastaser.  

Konkurrerande metoder 
Som nämnts ovan anses autograft som den gyllene standarden då det är den 

enskilda behandling som har bäst förutsättningar att möta behov av att 

tillhandahålla struktur, stimulera produktion av benceller och ge återväxt av nytt 
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ben. Däremot är exempelvis tillgänglighet och risk för morbiditet vid 

donationsstället begränsande faktorer. Bengraftssubstitut har inte dessa 

begränsningar men utmaningen är att tillhandahålla samma egenskaper som 

autograft.  

Bengraftssubstitut kan grovt sett indelas i ett antal kategorier: 

• Allograft är benvävnad som transplanterats från donatorer. Allograft bär 

med sig risken för infektioner och avstötningar. Olika metoder som 

sterilisering och infrysning används för att reducera dessa risker, men 

kan inte eliminera risken för infektioner av priontyp (som Creutzfeldt-

Jakobs sjukdom). Dessa processer påverkar samtidigt egenskaper och 

förmåga att stimulera bencellsproduktion negativt.   

• Demineraliserad benmatrix (DBM) är en form av allograft som har 

bearbetats till massa, pasta, ark eller mjuka bitar. DBM innehåller 

många av de proteinkomponenter som ben består av och blir en 

nedbrytbar matris som möjliggör frisättande av dessa substanser som är 

kända för att stimulera benläkning. DBM i sig inte är osteokonduktivt. 

• Syntetiska bengraftsubstitut består vanligen av kalciumsulfat, 

kalciumfosfat eller kombinationer av dessa. Kalciumsulfat har hög 

biokompabilitet men resorberas snabbt vilket medför att benformande 

celler inte hinner växa på strukturen. Kalciumfosfat ger stabilitet men 

bryts ned långsamt vilket ger lång läkningstid. För att balansera dessa 

egenskaper och begränsningar har olika kombinationer utvärderats. 

CERAMENT™ BVF är ett av få exempel.  

• Tillväxtfaktorer som så kallade benmorfogeniska proteiner används 

ibland som komplement till bengraftsubstitut för att stimulera stamceller 

till att differentieras till benceller. Utmaningen har varit att hitta lämpliga 

bärare av dessa tillväxtfaktorer. Behandlingen är dessutom dyr.  

• Stamceller transplanterade från benmärgen kan användas för att öka 

antalet benceller. Denna metod innebär dock fler ingrepp för patienten i 

likhet med autograft vilket är en nackdel. Det saknas också ännu 

tillräcklig klinisk evidens att betydande förbättringar av benläkning kan 

åstadkommas.  

Sammanfattningsvis tycks det saknas ”perfekta substitut” till autograft och det 

förefaller naturligt att kombinera olika typer av bengraftssubstitut för att optimera 

behandlingen.  
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Viktigt nyhetsflöde framöver 
Vi bedömer att Bonesupport kan gå in i en period av ett intensivt värdedrivande 

nyhetsflöde.  

Kommer den nya strategin för USA att slå väl ut?  
I maj meddelade Bonesupport att det exklusiva distributionsavtalet med Zimmer 

Biomet avseende marknaderna i Nordamerika hade sagts upp (se nedan). Planen 

är att bygga upp ett eget nätverk av oberoende distributörer dels för att få tillgång 

till en bättre marknadstäckning, dels öka marginaler på produkterna. Initialt slår 

detta mot försäljningen i Nordamerika eftersom Zimmer Biomets exklusivitet löper 

till den 20 oktober 2018. De närmaste kvartalen kommer vi att få viktiga signaler 

hur arbetet med att få den nya strukturen på plats fortlöper. Den egna 

kommersiella organisationen har redan börjat utökas. Vi räknar med att en 

uppdatering kommer att ges vid bolagets kapitalmarknadsdag den 19 september.  

CERTiFy – viktiga resultat tidigt 2019 
Tidigare externa studier har visat att bengraftsubstitut kan ge i stort sett samma 

utfall som autograft vad gäller att återförena ben och även tid till läkning. Det finns 

dock en brist på studier som jämför livskvalitet, smärta och kostnad för vård. Just 

smärta på grund av ingrepp i höften är en nackdel vid användning av autograft.  

Tillsammans med forskare vid Universitetssjukhuset i Mainz genomför Bonesupport 

för närvarande en klinisk studie kallad CERTiFy där patienter med 

underbensfrakturer av depressionstyp behandlas med antingen CERAMENT™ BVF 

eller med autograft. Forskarnas hypotes är att ingen statistisk skillnad vad gäller 

funktion ska påvisas (enligt ett scoringsystem kallad SF-12) samt att CERAMENT™ 

BVF ska ge ett bättre utfall vad gäller smärta.   

FORTIFY – kan förändra behandling av öppna 
frakturer 
Den förmodligen viktigaste pågående kliniska studien är FORTIFY. Som ovan 

nämnts kommer resultaten från denna studie, som planeras att slutföras 2020, att 

ligga till grund för en ansökan om marknadsgodkännande i USA för CERAMENT™ 

G. Studien utförs vid upp till 30 kliniker i Europa och USA på cirka 230 patienter 

med öppna underbensfrakturer där CERAMENT™ G jämförs med 

standardbehandling. Om studien blir framgångsrik finns förmodligen goda 

förutsättningar för CERAMENT™ G att ta en stor andel av i första hand marknaden 

för behandlingar av öppna frakturer. Tidigare kliniska studier i kronisk beninfektion 

och revisionsartroplastik bådar gott även för FORTIFY enligt vår bedömning.  

I dagsläget behandlas öppna frakturer med stegvis borttagning av dött ben 

tillsammans med lokal behandling med antibiotika i kulform. Behandling av själva 

hålrummet sker vanligen med autograft. Syftet med FORTIFY är att förändra 

behandlingsprotokollet. Om inga förseningar sker bedömer vi att toplineresultat 

borde kunna släppas kring under 2020. Dessa data utgör en viktig inflektionspunkt 

för att bedöma tillväxtutsikter och bedömt värde för CERAMENT™-plattformen.  
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Ökat fokus på produktlanseringar 
Vi bedömer att den förväntade lanseringen av CERAMENT™ G 2021 blir den 

främsta drivkraften vad gäller volymtillväxten de nämaste åren. Därtill avser 

Bonesupport att generellt öka takten vad avser produktutveckling och lanseringar. 

Det handlar dels om att bredda CERAMENT™ -portföljen med kombinationer med 

andra substanser och/eller nya appliceringskit för speciella procedurer. Dels 

handlar det om att inlicensiera eller förvärva kompletterande produkter. De nyligen 

etablerade samarbetena med MTF Biologics och Collagen Matrix på den 

amerikanska marknaden är exempel på det senare. Det ger möjlighet att 

adressera en bredare slutmarknad. Det stärker även produkterbjudandet gentemot 

distributörer, vilket får ökad betydelse när Bonesupport nu kommer att bearbeta 

USA-marknaden ”på egen hand”.  

Marknad  
Enligt EvaluateMedtech uppgår marknaden för medicintekniska produkter för 

ortopedi till cirka 35 miljarder USD under 2016. Det motsvarar i sin tur cirka nio 

procent av den globala marknaden för medicinteknik. Ortopedimarknaden spås 

växa med i genomsnitt fyra procent per år mellan 2016 och 2022. Johnson & 

Johnson är marknadsledaren och de fyra största bolagen har cirka 70 procent av 

marknaden.  

Ortopedimarknaden 2016 (miljarder USD) 

 

Källa: EvaluateMedTech World Preview 2017, Outlook to 2022 

 

Den marknad som Bonesupport adresserar, hantering av hålrum i ben, uppgår till 

cirka tre miljarder USD, exklusive behandlingar med autograft (Källa: Bonesupport, 

AMR & SMR Market Outlook).  
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Bonesupport bedömer att det görs 3,8 miljoner behandlingar årligen i USA och på 

de fem största marknaderna i EU inom de indikationer som bolaget fokuserar på 

(trauma i extremiteter, revisionsartroplastik, beninfektion och diabetesfot). Av 

dessa utgör omkring 650 000 ingrepp med bengraftsubstitut, exklusive autograft, 

enligt bolagets uppskattning. Således har bengraftssubstitut en marknads-

penetration på omkring 17 procent. Baserat på uppgifter från bolaget tyder det på 

att syntetiska kalciumbaserade bengraftsubstitut, som CERAMENT™, i sin tur 

används i drygt en tredjedel av behandlingar med bengraftssubstitut. Då vi 

bedömer att antalet CERAMENT™-behandlingar uppgick till drygt 10 000 under 

2017, tyder det på en marknadsandel på knappt fem procent för Bonesupport i 

detta delsegment.  

Marknaden för bengraftsubstitut i hålrum av ben, USA och EU-5 (antal behandlingar per år) 

 

Källa: Bonesupport 

 

Trauma utgör den största andelen (omkring 75 procent) av den befintliga 

marknaden sett till antal behandlingar. CERAMENT™ används på flera områden 

men i synnerhet inom kronisk beninfektion (Osteomyelit) i Europa har Bonesupport 

en stark position med en marknadsandel på omkring nio procent. Potentialen finns 

framför allt inom det större området trauma.  

Konkurrenter inom syntetiska bengraftsubstitut utgörs bland annat av jättar som 

Medtronic, Depuy Synthes (Johnson & Johnson), Stryker, Wright Medical och 

Bonesupports tidigare partner Zimmer Biomet. Enligt en marknadsrapport från 

iData från 2015 var Medtronic marknadsledaren i USA med cirka 20 procents 

andel framför allt till följd av en stark position inom DBM.  
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Vägen till marknad 
CERAMENT™ BVF har FDA-”clearance” (510k) i USA och är CE-märkt i Europa. 

CERAMENT™ G och V är också CE-märkta.  

De närmaste åren ligger ett betydande fokus på att nå ett marknadsgodkännande 

för CERAMENT™ G i USA. Två huvudvägar finns beroende på bedömd riskklass 

där den så kallade 510k-processen används för produkter med lägre bedömd risk 

för patientens säkerhet medan Pre Market Approval (PMA)-processen används för 

produkter med högre bedömd risk. PMA-processen har likheter med godkännande 

av läkemedel medan den snabbare 510k-vägen normalt kräver att produkten är 

jämförbar med en befintlig produkt på marknaden. Mot bakgrund av att det saknas 

en produkt som är jämförbar med CERAMENT™ G på USA-marknaden och att den 

bedöms tillhöra riskklass III kommer Bonesupport att behöva använda PMA-

processen för CERAMENT™ G.  

Ett PMA-godkännande bygger på att en klinisk nytta kan dokumenteras och här 

kommer resultat från genomförda och pågående kliniska studier, i synnerhet 

FORTIFY, att användas. Även om det medför en längre godkännandeprocess så 

kan PMA ge fördelar i form av ett bättre marknadsskydd. Mellan 2001 och 2015 

godkändes i snitt ungefär 80 procent av alla PMA-ansökningar. Enligt FDA:s 

riktlinjer ska FDA behandla en PMA-ansökan på 180 dagar men historiskt har 

processen tagit ungefär ett år (Källa: FDA).  

Marknadsskydd  

Bra patentskydd för CERAMENT™, men 
konkurrenter finns redan 
Bonesupports viktigaste godkända patent rör blandnings- och injiceringsenheten 

(33 patent) som löper till 2025 (2027 i USA) och en patentfamilj som handlar om 

kemin för bland annat CERAMENT™ BVF och V. Det senare har en livslängd till 

2022.  

Därtill har bolaget en familj av publicerade patentansökningar (kallade ”Case 8”) 

rörande förbättringar av kemin och tillverknings- och metodpatent. Dessa 

ansökningar omfattar CERAMENT™ G och ger ett möjligt patentskydd till 2034.  

Vi bedömer att Bonesupport har ett bra skydd under förutsättning att Case 8 blir 

godkänt. Som vi tidigare påpekat finns det ett ganska stort utbud av olika 

bengraftsubstitut. En av fördelarna med CERAMENT™ är användarvänlighet där 

blandningskitet är en viktig faktor. Vår studie av litteratur på området tyder på den 

rådande uppfattningen är att det är svårt att skilja bengraftsubstitut åt med 

avseende på effekt eftersom det råder brist på klinisk evidens. Det understryker 

betydelsen av Bonesupports pågående kontrollerade kliniska studier.  
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Prognoser 

Ny USA-strategi en övervägd chansning  
Mellan 2012 och 2018 hade Bonesupport ett exklusivt distributionsavtal med 

Zimmer Biomet för Nordamerika. Samarbetet gav Bonesupport tillgänglighet till ett 

60-tal under-distributörer. I maj 2018 kommunicerade Bonesupport att man valt att 

säga upp det exklusiva avtalet med Zimmer Biomet.  

Bonesupports nya strategi är att bygga upp ett eget nätverk med fristående 

distributörer. Vid en första anblick kan valet att avsluta ett nära samarbete med 

världens näst största ortopedibolag synas riskabelt. En närmare analys pekar dock 

på en tydlig logik:  

• Även om USA-satsningen har varit en framgång har tillväxten mattats 

sedan 2016. Bonesupport har bland annat pekat på att samgåendet 

mellan Zimmer och Biomet, en affär som genomfördes 2015 och där 

integrationen generellt har rapporterats som problemfylld, har medfört 

störningar även inom området för bengraftsubstitut  

• Det har funnits en potentiell intressekonflikt då Zimmer under 2014 

förvärvade bolaget ETEX var produktportfölj delvis påminner om 

Bonesupports utbud. Det ger stöd åt misstanken att den nya 

konstellationen Zimmer Biomet inte haft samma fokus på CERAMENT™ 

som Biomet hade tidigare.  

• Zimmer Biomets position inom bengraftsubstitut specifikt är enligt 

Bonesupport inte särskilt stark. Den bedömningen får stöd av 

branschanalyser som pekar ut Medtronic, Stryker och Johnson & 

Johnson som marknadsledare på denna marknad. Enligt Bonesupport 

ger Zimmer Biomets distribution tillgång till enbart 30 procent av 

målmarknaden och alternativet att fortsätta med ett exklusivt avtal vore 

därför åtminstone i teorin klart begränsande för bolagets 

tillväxtmöjligheter. 

• Tidpunkten ska även ses mot bakgrund av att Bonesupport hoppas 

kunna lansera CERAMENT™ G i USA under 2021. Då den ses som en 

framtida flaggskeppsprodukt understryker det behovet av en stark 

distribution i samband med lansering och de steg som nu tas ger gott 

om tid för att etablera en bredare marknadsnärvaro.  

• Bonesupport bedömer att den nya distributionsstrategin ger 

förutsättningar för högre marginaler. Zimmer Biomet erhöll en ersättning 

motsvarande cirka 50 procent av priset i slutled. Allt annat lika kommer 

Bonesupports USA-försäljning att fördubblas eftersom Bonesupport 

framöver kommer att redovisa försäljning i slutledet. Ersättning till 

distributörer kommer att redovisas som försäljningskostnader. Normalt 

ligger provisionen för dessa mellan 30 och 35 %, vilket netto skapar en 

marginalförbättring för varje såld produkt jämfört med idag. 
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Uppsagt avtal sänker försäljning under 2018 

Det exklusiva avtalet med Zimmer Biomet löper ut den 20 oktober 2018. 

Bonesupports plan är att fram till denna tidpunkt ha etablerat samarbeten med 18 

oberoende distributörer för att ha ett fungerande distributionsnät på plats. För att 

ge adekvat stöd till det nya distributörsnätet ska USA-organisationen byggas ut. Ett 

nytt kontor öppnas i Boston och antalet anställda ska öka från 14 till 23. I samband 

med delårsrapporten för 2 kv. 2018 uppgavs att arbetet med få 18 aktiva 

distributörer på plats vid slutet av oktober går planenligt och att fyra nya 

nyckelmedarbetare hade rekryterats. 

Kvartalsvis utveckling av försäljning 

 

Källa: Bonesupport (utfall), Jarl Securities (prognoser). EUROW: EU och Övriga världen.   

 

Föga förvånande har Zimmer Biomet reagerat negativt på uppsägningen. I juni 

2018 meddelades att större delen av orderstocken till Zimmer Biomet har 

avbokats. För 2 kv. 2018 rapporterade Bonesupport en 40-procentig minskning av 

försäljningen i Nordamerika. Uppsägningen kommer att påverka tredje kvartalets 

försäljning i ännu högre grad och vi antar inga intäkter i Nordamerika under 

perioden.   

Målet är att etablera en starkare närvaro på USA-
marknaden 

En risk är att Bonesupport i och med denna åtgärd tappar slutkunder i form av 

ortopeder och kirurger om dessa under en period inte får tillgång till CERAMENT™ 

och blir tvungna att använda andra fabrikat. Det är därför förmodligen kritiskt att 

den nya distributionsstrukturen omgående fungerar i det närmaste friktionsfritt. 

Bonesupport uppger att de amerikanska klinikerna har varit mycket lojala mot 

bolagets produkter men denna lojalitet har samtidigt ännu inte satts på större prov 

och mest önskvärt är naturligtvis att undvika störningar så långt som möjligt.  

Tidigare har hävdats att Zimmer Biomet gav tillgång till cirka 55 distributörer. 

Bonesupports mål om 18 vid slutet av året väcker frågan om bolaget riskerar att 

förlora marknadstäckning och därmed marknadsandelar. Bonesupport hävdar 

dock att omkring 13 distributörer stod för 70 procent av försäljningen via Zimmer 

Biomet. Om det nya nätet är lika produktivt som dessa 13 så skulle det alltså 

teoretiskt kunna räcka med 18 distributörer för att täcka samma volymer som 

samarbetet med Zimmer Biomet gav. I samband med att den nya strategin 

presenterades uppgavs att målet var att knyta 25 distributörer till Bonesupport för 
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att därefter utvärdera nätet. Med extrapolering av antagandena ovan skulle det 

kunna innebära tillgång till drygt 40 procent av målmarknaden. Vi noterar att 

Bonesupport själva uppger ett stort förtroende för att ha ett distributionsnät på 

plats redan under 2018 som sin tur kan täcka en väsentligt större del av 

marknaden än vad Zimmer Biomet gjorde. Med 25 distributörer ska i huvudsak 

hela marknaden täckas.  

Även i Europa ska kommersiell organisation stärkas 

Parallellt med utbyggnaden av USA-organisationen har Bonesupport aviserat att 

säljstyrkan i Europa ska dubblas under 2018. Syftet är att öka penetrationen för 

CERAMENT™ G & V och stärka marknadstäckningen, framför allt på den tyska 

marknaden. En viktig komponent är att öka användningen i trauma.   

Konkurrens från Zimmer Biomet?  
En naturlig konsekvens av det avbrutna samarbetet är att Zimmer Biomet kommer 

att söka övertyga kliniker att använda deras egna produkter i stället för 

CERAMENT™. Den närmast liknande produkten är troligen Equivabone BGS som 

består av en egenutvecklad formulering av kalciumfosfat kombinerat med 

demineraliserad benmatrix. Indikationen är densamma som för CERAMENT™ BVF 

och Equivabone är injicerbart. Kompostionen med DBM ger potentiellt 

osteoinduktiva egenskaper för Equivabone. CERAMENT™ förefaller samtidigt mer 

lätthanterligt givet att det levereras med ett patenterat blandnings- och 

appliceringssystem och har en formulering som tål ett högre kompressionsstyrka 

vilket är en fördel när behandlingen ska fixeras. En svaghet hos Equivabone 

förefaller vara brist på klinisk evidens specifikt för produkten, även om det finns 

mer dokumentation kring själva kalciumfosfatformuleringen.    

Vi har ingen närmare information om marknadsandelar inom bengraftsubstitut men 

enligt Bonesupport är Zimmer Biomets position relativt svag. När det gäller 

någorlunda likartade produkter som CERAMENT™ förefaller Johnson & Johnson 

(produkt: Norian) och Stryker (Hydroset, Vitoss) som större och potentiellt svårare 

konkurrenter. Norian tycks ha goda egenskaper för fixering men medför ganska 

lång läkningstid och kräver extra utrustning för blandningsmomentet. Det senare 

kan samtidigt göra slutkunden mindre benägen att byta behandling. Vitoss 

innehåller allograft (kollagen från kor) och har klinisk evidens framför allt i 

behandling av ryggskador. Hydroset har begränsad klinisk evidens.  
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Urval av konkurrerande produkter till CERAMENT™ BVF 

            

Produkt Norian Vitoss Hydroset ProDense Equivabone 

Indikation 
Hålrum i ben inte avgörande för benstrukturens 

stabilitet 
Som Norian Som Norian Som Norian Som Norian 

Komposition Kalciumfosfat, fiber 
Kacliumfosfat, Kollagen, 

bioaktivt glas 
Hydroxyapatit 

75 % CaS 
25%  

DBM, 
Kalciumfosfat 

Typ Injicerbar pasta Skum Injicerbar pasta 
Injicerbar 

pasta 
Injicerbar pasta 

Osteokonduktivt X X X X X 

Osteoinduktivt X     X 

Resultat Ben remodellerat efter 76 veckor   ? ? ? 

Övrigt Kräver mixer         

Pris EU 592 GBP ? ? ? ? 

Pris USA ? ? ? ? ? 

Klinisk evidens I I ? IV (I) 

Källa: Bonesupport, Kurien, T. et al, (2013).  

 

Allmänt förefaller många konkurrenter i stor utsträckning fokusera på marknaden 

för bengraftsubstitut för behandling av ryggraden. Detta är ett förvisso stort 

segment, som Bonesupport dock idag inte adresserar. Vidare tycks Bonesupport 

skilja sig från mängden genom sin satsning på kliniska studier. 

Samarbeten för att komplettera erbjudande 
En utmaning med den nya strategin är att Bonesupports eget produktutbud är 

relativt smalt vilket kan hålla tillbaka intresset från oberoende distributörer. För att 

bredda erbjudandet har Bonesupport inlett samarbeten med tillverkare av 

kompletterande produkter.  

• I maj 2018 offentliggjordes ett avtal med amerikanska Collagen Matrix 

att distribuera utvalda produkter under Bonesupports varumärke. 

Collagen Matrix tillverkar både naturliga (xenograft) och syntetiska 

bengraftssubstitut baserade på kollagen och karbonatapatit. I 

kombination med autolog benmärg är de osteoinduktiva och osteogena 

enligt Collagen Matrix. Utbudet förefaller ligga i gränszonen mellan DBM 

och syntetiska bengraftsubstitut, enligt vår bedömning. För optimal 

effekt tycks alltså behandlingen behöva kompletteras med autograft 

(benmärg).  

• I augusti 2018 presenterades ett samarbete med MTF Biologics 

avseende distribution av två av MTF:s produkter inom DBM. MTF 

Biologics uppges vara världens största vävnadsbank och är en icke-

vinstdrivande organisation som ägs av akademiska institutioner 

tillsammans med olika nätverk som tillhandahåller organ och vävnad för 

transplantation. MTF är en stor etablerad aktör på den amerikanska 

marknaden för bengraftsubstitut, särskilt inom allograft och DBM.  

Produkterna ovan utgör ett intressant komplement till Bonesupports befintliga 

sortiment. I USA är marknaden för DBM ungefär lika stor som för syntetiska 

bengraftsubstitut sett till antal behandlingar. Potentialen för Collagen Matrix är i 

dagsläget mer svårbedömd då informationen är begränsad. 
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Bolaget har haft ortopediska produkter på marknaden sedan 2006 och har 200 

anställda. I litteraturen beskrivs kollagenbaserade behandlingar som lovande men 

det finns en brist på studier som ger hög klinisk evidens. Den främsta konkurrenten 

är förmodligen Stryker som har en liknande produkt, Vitoss, på marknaden. 

Vi bedömer att samarbetena ovan kan leda till att Bonesupports och dess partners 

produkter kan användas som kompletterande produkter och därmed medföra en 

högre försäljning per patient för Bonesupports del. Vidare kan Bonesupport också 

adressera en bredare marknad. Även om det samtidigt finns en risk att de nya 

samarbetena kannibaliserar på försäljningen av CERAMENT™ bör denna vara 

relativt liten, eftersom varken DBM eller Collagen Matrix produkter, till skillnad från 

CERAMENT™, är osteokonduktiva (dvs tillhandahåller struktur vid benläkning). 

CERAMENT™ G en viktig pusselbit för att höja 
profil i ersättningssystem 
På de flesta av Bonesupports målmarknader i USA och Europa erhåller 

vårdgivaren en fast ersättning (antingen från offentliga sjukförsäkringar eller privata 

försäkringsbolag) för behandling av bendefekter enligt DRG-system 

(Diagnosrelaterade grupper). Dessa syftar till att öka effektivitet och minska risken 

för överbehandling. DRG kan medföra prispress för vårdgivare och indirekt även 

leverantörer av medicintekniska produkter. DRG-systemen ger samtidigt vården 

incitament att använda produkter som ger bra utfall och där dyra och 

resurskrävande återbehandlingar kan minimeras. Bonesupport lägger mycket 

fokus att dokumentera att bolagets produkter ger just bättre utfall och ett minskat 

behov av återbehandling. Bolaget har i synnerhet för CERAMENT™ G & V bra 

argument givet att hittills genomförda kliniska studier visar en tydligt minskad risk 

för återfall i infektion.  

Utöver DRG finns det på flera nyckelmarknader som Tyskland, Storbritannien och 

Frankrike system för tilläggsbetalningar för högkostnadsprodukter. Dessa system 

är specifika för respektive marknad och ställer särskilda krav för listning av 

produkter för ersättning. I dagsläget bedömer Bonesupport att bolagets produkter 

inte har adekvat kodning i Europa för att generera den ersättning som motsvarar 

de fördelar som CERAMENT™ G & V erbjuder. Stort fokus ligger därför att ta fram 

dokumentation för att möta myndigheters krav för att listas för högre ersättning.  



 

22  
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

BONESUPPORT 
12 september 2018 

Kostnadsersättning för CERAMENT™ 

 

Källa: Bonesupport. OPS-kod, CHOP-kod och LPP är listningar för tilläggsbetalningar för högkostnadsprodukter. Observera att CERAMENT G/V inte är 

godkända i USA ännu och tillägg till DRG utgör därför än så länge en potentiell möjlighet.  

 

Bonesupport arbetar även med att dokumentera de hälsoekonomiska fördelarna 

med CERAMENT™ BVF i syfte att behålla och stärka positionen i DRG-systemen. 

Ett viktigt exempel är den pågående CERTiFy-studien.  

I USA finns en trend inom ortopedi att röra sig mot så kallad vårdepisods-

ersättning, vilket är en form av DRG-system med ett ytterligare stärkt fokus på den 

totala kostnaden för patientens vård och att motverka återinskrivning. Bolaget 

bedömer att detta system kan gynna efterfrågan på bolagets produkter, i 

synnerhet CERAMENT™ G, eftersom en viktig orsak till återinskrivning är infektion.  

Sammanfattningsvis är det svårt att överblicka ersättningssystemen. I synnerhet i 

Europa medför olika system ett tidsödande arbete för att möta varje lands specifika 

krav. I gengäld kan de ge positiva inlåsningseffekter för Bonesupport under 

förutsättning att resultat från pågående studier vinner gehör hos berörda 

myndigheter.  

Tillväxtmöjligheter 
Vi bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter för Bonesupport. 

• En viktig pusselbit är att framgångsrikt genomföra större kontrollerade 

studier som CERTiFy och FORTIFY. Det kan ge viktig validering och 

differentiera CERAMENT™ gentemot flertalet konkurrenter inom 

bengraftsubstitut som inte har samma kliniska evidens.   

• CERAMENT™ G är en produkt som i studier påvisat ett tydligt förbättrat 

utfall vid behandling av beninfektion och revisionsartroplastik. 

CERAMENT™ G och V är de hittills enda injicerbara CE-märkta 

bengraftsubstituten som ger frisättning av antibiotika. Det har drivit 

tillväxten i EU. Om likartade resultat kan uppvisas även för öppna 

frakturer i FORTIFY-studien (CERAMENT™ G) kan det ge låsa upp 

marknader för behandling av större patientgrupper.  
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• Vi bedömer att det finns goda chanser för högre ersättning per ingrepp 

till Bonesupport genom ett eget distributionsnätverk i USA, högre 

prissatta produkter främst i form av CERAMENT™ G, och 

kompletterande tredjepartsprodukter där samarbetena med MTF 

Biologics och Collagen Matrix bör kunna ge ett tydligt bidrag. 

Möjligheter att via högkostnadsersättning kunna höja priser i Europa är 

mer svårbedömda men Bonesupport arbetar med frågan med stöd i 

dokumentation från kliniska och hälsoekonomiska studier.  

Till detta ska läggas den underliggande tillväxten för bengraftsubstitut. Vi ser det 

som troligt att dessa kommer att fortsätta ta andelar från autograft i takt med att 

produkterna förbättras och klinisk evidens ökar. Ortopedikåren är samtidigt ett 

konservativt släkte och förändringar sker långsamt. Det finns ett stort utbud av 

snarlika produkter på området och det perfekta substitutet till autograft är ännu 

inte uppfunnet.  

Sammanfattning prognoser 
Under första halvåret 2018 backade försäljningen med 15 procent, då en ökning i 

Europa och Övriga världen inte kunde uppväga ett tapp på 32 procent i 

Nordamerika. Förutom Zimmer Biomet uppges en sämre mix (mindre 

förpackningar) och brist på personal i försäljningsorganisationen i Europa påverkat 

negativt. För helåret har vi antagit en volymminskning på cirka 17 procent, till sin 

helhet driven av en markant försäljningsnedgång i Nordamerika i samband med 

det avslutade samarbetet med Zimmer Biomet. Vi bedömer att effekten framför allt 

drabbar det tredje kvartalet.  

Vi spår emellertid att försäljningen i värde vänder upp redan under det fjärde 

kvartalet i år, drivet av att Bonesupport börjar redovisa försäljning i slutledet i 

Nordamerika. Detta under förutsättningen att vi kan se begynnande försäljning från 

det nya distributionsnätet.  

Under 2019 räknar vi med att Bonesupports nya strategi bär frukt. I basscenariot 

räknar vi med en tillväxt på 150 procent drivet av en volymökning på omkring 33 

procent för CERAMENT™-produkter. Detta drivet av en antagen stark förbättring i 

Nordamerika.  Återstoden av försäljningsökningen utgörs av att Bonesupport 

kommer att redovisa priser till slutkund och av försäljning av tredjepartsprodukter 

(hittills har avtal med MTF Biologics och Collagen Matrix presenterats.  

På fem års sikt har vi i ett basscenario räknat med att CERAMENT™ når en volym 

motsvarande en marknadsandel på drygt sex procent av marknaden för allograft 

och syntetiska bengraftsubstitut. Detta kan jämföras med vår bedömning om en 

andel 2017 på cirka 1,5 procent. Det skulle motsvara uppåt 40 000 behandlingar 

årligen. Den främsta drivkraften i vår prognos är CERAMENT™ G & V som står för 

ungefär två tredjedelar av volymökningen. 

Vad gäller CERAMENT™ BVF och CERAMENT™ G & V i Europa har vi inte gjort 

någon riskjustering av våra intäktsprognoser med hänsyn till att de redan finns på 

större relevanta marknader. Avseende CERAMENT™ G i USA krävs bland annat 

att den pågående FORTIFY-studien blir framgångsrik och att produkten erhåller ett 

marknadsgodkännande enligt PMA-processen. Vi har antagit en sannolikhet till 

lansering av CERAMENT™ G i USA på 54 procent. Det bygger i sin tur på att vi 
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räknat med en sannolikhet på 67 procent att FORTIFY uppnår målsättningarna och 

en sannolikhet på 80 procent för ett PMA-godkännande (enligt ovan). Vi har inte 

funnit någon statistik för historisk sannolikhet till framgång i randomiserade 

kontrollerade kliniska studier inom ortopedi. Som en grov skattning har vi baserat 

vårt antagande på historisk sannolikhet till framgång för läkemedelsutveckling inom 

smärtbehandling för projekt i fas III (67 procent) (Källa: Hay, M. et al, ” Clinical 

development success rates for investigational drugs” Nature Biotechnology, vol. 

32, 2014).  

Priset för CERAMENT™ G i USA är ännu inte bestämt. Baserat på å ena sidan 

skillnaden mellan prissättningen i USA och EU för CERAMENT™ BVF och å andra 

sidan prisskillnaderna mellan produkterna i EU har vi antagit ett pris på 5 000 USD.  

I grafen nedan sammanfattas våra prognoser. Försäljningsintäkterna i Nordamerika 

är riskjusterade enligt diskussionen ovan med hänsyn till att CERAMENT™ G ännu 

inte är lanserat i USA.   

Prognoser för försäljning och EBIT, efter riskjustering 

 

Källa: Bonesupport (utfall). Riskjustering avser intäkter i Nordamerika (CERAMENT™ G).  

 

Vi bedömer sammantaget att det finns bra förutsättningar att bolaget kan nå sitt 

mål om en 40-procentig försäljningsökning per år efter 2019. Det tidigare 

kommunicerade målet om en försäljning på minst 500 MSEK 2020 bedömer vi som 

utmanande. Detta beroende på att vi räknar med att CERAMENT™ G lanseras i 

USA tidigast 2021.  

Bolaget har mycket goda marginaler på sina produkter. Till följd av högre 

prissättning ligger marginalerna i Nordamerika närmare 90 procent och omkring 

85 procent i Europa. CERAMENT™ G & V har högre marginaler och produktmixen 

har således stor betydelse. Vi räknar med stigande bruttomarginaler framöver, till 

följd av den nya distributionsstrukturen i USA och en bättre geografisk och 

produktmässig mix. Det motverkas till viss del av sämre marginaler på de 

tredjepartsprodukter som Bonesupport tar in i sortimentet. Vi har sammantaget 

räknat med att bruttomarginalen kan stiga till cirka 89 procent efter att 

CERAMENT™ G lanserats i USA (2017 uppgick bruttomarginalen till 86,9 procent).  
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Försäljningskostnadernas andel av försäljningen väntas samtidigt stiga. På sikt 

räknar vi med att rörelsekostnader kommer att stå för omkring 60 procent av 

försäljningen. Det vore i så fall högt jämfört med andra ortopedibolag som i 

gengäld oftast har sämre bruttomarginaler än Bonesupport. Som framgår ovan har 

vi räknat med att vinst kan uppnås 2021.  

Värderingsansats 
Vår föredragna värderingsansats för Bonesupport är baserad på riskjusterade 

diskonterade prognostiserade kassaflöden. Som komplement har vi även använt 

en relativvärdering där vi studerat hur mer mogna ortopediföretag värderas i 

förhållande till försäljning och applicerat denna multipel på våra 

försäljningsprognoser för Bonesupport.   

Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 10,1 procent. Detta baserat på en 

riskfri ränta på 0,5 procent, ett antaget betavärde på 1,1 och en riskpremie på 8,7 

procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 och utgörs av en 

marknadsriskpremie på 6,4 procent och ett storleksbaserat tillägg på 2,3 procent.  

Som utgångspunkt har vi en explicit prognosperiod till och med år 2027. Därefter 

har vi beräknat ett slutvärde baserat på långsiktiga tillväxt- och 

marginalantaganden. Vi har räknat med en genomsnittlig omsättningstillväxt på 

närmare 30 procent under prognosperioden. Vi gör bedömningen att 

rörelsemarginalen på längre sikt kan uppgå till närmare 30 procent. Det är dock 

beroende på framtida utveckling för högmarginalprodukter som CERAMENT™ G. 

Med hänsyn till att CERAMENT™ G inte är godkänt i Nordamerika har vi räknat 

med en rörelsemarginal på 20 procent, som en följd av den riskjustering som vi 

generellt har tillämpat i våra försäljningsprognoser.  

Långsiktigt har vi i basscenariot räknat med en tillväxt på tre procent och en 

rörelsemarginal (riskjusterad) på 20 procent.  

DCF-värdering, efter riskjustering 

            

DCF-VÄRDERING         

Riskpremie 8,7% Tillväxt prognosperiod -27P 29% Företagsvärde, MSEK 1278 

Betavärde 1,1 Långsiktig tillväxt 3% + rörelsefrämmande tillgångar, MSEK 368 

Riskfri ränta 0,5% Långsiktig marginal 20% - räntebärande skulder MSEK 0 

Företagsränta  5,0% NPV Prognosperiod, MSEK -201 Aktieägarvärde, MSEK 1646 

WACC 10,1% NPV Stabil period, MSEK 1479 Optioner, warranter, MSEK -81 

        Aktieägarvärde p aktie, SEK 30,8 

Källa: Jarl Securities  

 

I tabellen ovan sammanfattar vi våra antaganden för värderingen baserad på 

diskonterade prognostiserade kassaflöden. Vår värderingsmodell ger ett motiverat 

aktieägarvärde på cirka 30,8 kronor per aktie. 
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Relativvärdering indikerar potential, givet starka 
tillväxtutsikter 
Som komplement till vår kassaflödesvärdering har vi studerat hur mer mogna 

ortopediföretag värderas, mer specifikt försäljningsmultiplar: 

 

Relativvärdering, ortopediföretag 

      

Bolag EV/Sales 2018P EV/EBIT 2018P 

Stryker 4,9x 19,0x 

Zimmer Biomet 4,2x 15,2x 

S&N 3,3x 15,7x 

Nuvasive 3,6x 20,7x 

Globus medical 6,6x 24,3x 

Wright Medical 4,9x 110,8x 

Orthofix 2,1x 21,9x 

Xtant Medical 1,6x NULL 

      

      

      

Genomsnitt 3,9x 32,5x 

Median 3,9x 20,7x 

Implicit EV MSEK, Bonesupport 432 em 

Nettokassa MSEK, dec-2018P 263 263,0 

Aktievärde, MSEK 695 em 

Utestående aktier (efter utspädning), miljoner 50,8 50,8 

Implicit värde per aktie, SEK 13,7 em 

 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 (2018P) motsvarar det 13,7 kronor i dagsläget.  

Denna jämförelse riskerar att bli missvisande då vi anser att Bonesupports 

tillväxtutsikter är bättre än för denna jämförelsegrupp i stort. Använder vi samma 

värderingsmultipel på den förväntade riskjusterade försäljningen 2023 enligt våra 

prognoser och diskonterar detta värde renderar det istället knappt 47,8 kronor per 

aktie.  
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Multipelvärdering, Bonesupport 

    

    

Riskjusterade intäkter 2023P, MSEK 932,1 

Multipel 3,9x 

Värde, MSEK 3635 

Diskonteringsränta 10,1% 

Antal år 5,5 

Riskjusterat diskonterat värde, MSEK 2145 

Aktieägarvärde, MSEK 2513 

Per aktie (e utspädn.) 47,8 

 Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

 

Sammanfattning värdering  
Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde i basscenariot till cirka 31 kronor per 

aktie. Vi anser att vår värdering får stöd i hur andra likande bolag värderas, snarast 

antyder en sådan jämförelse att vår beräkning kan vara försiktig.  

• 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. Vi räknar också med högre marginaler.  

• 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 betydligt 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:  
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Värdering, olika scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 10,1% 10,1% 10,1% 

CAGR, 2017E - 2023P 29,0% 39,0% 45,0% 

EBIT-marginal 2023P -2,0% 20,0% 31,0% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

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

Rörelsevärde (EV) 296 1 278 3 473 

        

Kassa, jun-2018 368 368 368 

Räntebärande skulder, jun-2018 0 0 0 

Nettokassa, jun-2018 368 368 368 

Aktievärde 664 1646 3841 

Optioner, warranter -26 -81 -245 

Antal aktier, miljoner 50,8 50,8 50,8 

Motiverat värde per aktie, SEK 12,6 30,8 70,8 

        

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 juni hade Bonesupport 368 MSEK i kassan. Det ger muskler att 

genomföra aviserade satsningar de närmaste åren i form av expanderad 

säljorganisation, kliniska studier och produktutveckling. Expansionen i USA 

kommer samtidigt att medföra en ökad rörelsekapitalbindning. Enligt vår 

bedömning kan det inte uteslutas att bolaget behöver ta in mer kapital på cirka två 

års sikt exempelvis för att förbereda lansering av CERAMENT™ G i USA.  
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Ägare och ledning 

Specialistfond störste ägare 
Specialistfonden Healthcap V är störste ägare. Healthcap är en svensk venture 

capital-firma som enbart fokuserar på Life Science-investeringar. Bolaget bildades 

1996 och har rest mer än en miljard euro till flera investeringsfonder. Andra och 

tidigare investeringar inkluderar Algeta, MIPS, Nordic Nanovector, Oncopeptides, 

Orexo och Q-Med. 

På ägarlistan finns även andra renommerade insitutionella ägare med stort fokus 

på Life Science som Lundbeckfonden och Industrifonden.  

Tio största ägarna, 2018-07-31 

      
  %, Kapital   

HealthCap 13,0%   
Stiftelsen Industrifonden 9,4%   
Lundbeckfonden Invest A/S 9,4%   
Swedbank Robur Fonder 8,8%   
Tredje AP-fonden 8,0%   
Tellacq AB 5,8%   
Carl Westin Ltd 5,3%   
Fjärde AP-fonden 4,9%   
AMF Försäkring & Fonder 3,0%   
Lancelot Asset Management AB 2,2%   

Källa: Holdings.se 
  

 

Det finns utestående personaloptioner som kan konverteras till cirka 2,9 miljoner 

aktier med ett lösenpris på i genomsnitt 6,8 kronor per aktie. Därtill finns 

teckningsoptioner utställda till den tidigare långivaren Kreos Capital och till ledande 

befattningshavare i bolaget. Dessa motsvarar 1,2 miljoner aktier med ett 

genomsnittligt lösenpris på 20,9 kronor per aktie.  

Ledande befattningshavare 

Verkställande direktör 

Emil Billbäck tillträdde som Vd den 1 mars 2018. Han kommer närmast från BSN 

Medical där han ingick i koncernledningen innan BSN förvärvades av SCA/Essity. 

Billbäck ansvarade på BSN Medical för verksamheter som omsatte 450 MEUR, 

varav omkring en tredjedel var ortopedi. Stort fokus låg på att stärka produktivitet i 

försäljning och på lansering av nya produkter. Den erfarenheten förefaller lämplig 

givet de möjligheter och utmaningar som Bonesupport står inför de närmaste åren. 

Han har över 20 års erfarenhet av chefspositioner inom medicinteknik.  
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Ordförande  

Håkan Björklund har en doktorsexamen i neurovetenskap och lång erfarenhet av 

ledande positioner inom läkemedelsbranschen och har tidigare varit Vd på 

Nycomed. Han är partner (25 procent) i investmentbolaget Tellacq som äger 2,9 

miljoner aktier i Bonesupport. Björklund är även ordförande i SOBI.   
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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. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

