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USA-besked 

uppmuntrar     

 

Försäljningen under 3 kv. föll som väntat kraftigt till följd av ett 

uppsagt distributionsavtal i USA. Uppbyggnaden av en ny 

distribution går samtidigt snabbare än vi hade väntat vilket bådar 

gott för den nya tillväxtstrategin.    

De senaste månaderna har Bonesupport meddelat tydliga framsteg 

vad gäller etableringen av ett nytt distributörsnätverk i USA. Nyligen 

meddelades att bolaget träffat avtal med 25 distributörer med en 

säljstyrka på över 500 representanter. Uppbyggnaden av den nya 

kommersiella plattformen har gått snabbare än vi tidigare räknat 

med vilket bådar gott för tillväxtutsikterna från 2019 och framåt.  

Det tidigare exklusiva avtalet med Zimmer Biomet löpte ut i slutet av oktober 2018, 

och uppsägningen har som väntat påverkat försäljningen mycket kraftigt det 

senaste kvartalet. Försäljningen föll med 56 procent. Ljuspunkter i rapporten var en 

stark tillväxt för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT™ G & V i Europa. 

Vi bedömer att det tredje kvartalet utgör en botten i försäljningen och räknar med 

en viss återhämtning redan innevarande kvartal i takt med att de nya distributörerna 

i USA stegvis ökar aktiviteten. Vi har sänkt vår försäljningsprognos för innevarande 

år men i gengäld höjt tillväxtantagandet för 2019 då vi ser förbättrade utsikter att i 

relativt snabb takt återta de volymer som har fallit bort i och med uppsägningen av 

avtalet med Zimmer Biomet. Vi bedömer att omfattningen av det nya distributörs-

nätverket ger stöd åt vår optimism.   

Vi har justerat det motiverade värdet i basscenariot något till 30 kr (30,8) främst 

som en följd av utspädning från nyligen konverterade personaloptioner. Mot slutet 

av året väntas toplineresultat från den viktiga kliniska studien CERTiFy där 

CERAMENT™ BVF jämförs med standardbehandling i underbensfrakturer. Vi ser 

studien som tydligt kursdrivande då framgångsrika resultat bör ge stöd åt ökad 

användning inom det stora användningsområdet komplexa frakturer.  

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 

Nettoomsättning 129 102 247 360 

Tillväxt, % 24% -21% 142% 46% 

EBIT -99 -179 -119 -54 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 

EV/Sales 4,2 7,5 3,8 2,9 

Källa: Bonesupport (utfall) och Jarl Securities (prognoser). 
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Datum: 8 november 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: BONESUPPORT HOLDING AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Small Cap 

Vd: Emil Billbäck 

Styrelseordförande: Håkan Björklund 

Marknadsvärde: 1 028 MSEK 

Senast: 19,9 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 

ingen försäljning har ännu redovisats i den 

nya strukturen.  

 

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 

 11,2 kr 30 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 313 MSEK per den 30 

september. 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. 

 

  

8

9

6

8

7



 

4  
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

BONESUPPORT 
8 november 2018 

 

 

 

USA-besked uppmuntrar 

Botten i försäljning troligen nådd i 3 kv. 
Bonesupports rapport för det tredje kvartalet präglades av utebliven försäljning på 

den viktiga nordamerikanska marknaden till följd av uppsägningen av det tidigare 

exklusiva avtalet med Zimmer Biomet. Som en följd minskade försäljningen totalt 

sett med 56 procent till 14,2 MSEK (32,7). Under kvartalet har fokus legat på att 

etablera en ny distributionsstruktur i USA, ett arbete som av allt att döma har 

utvecklats i en snabb takt (se nedan).  

Försäljningen i Europa och Övriga världen (EUROW) ökade 29 procent under 

kvartalet, drivet av en stark tillväxt i försäljningen (+35 procent) av de 

antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT™ G & V. Detta tillsammans med en 

högre andel direktförsäljning medförde en positiv mixeffekt och bruttomarginalen i 

EUROW uppgick till hela 91,5 procent (84,7).  

Omkostnaderna ökade med omkring 44 procent drivet av utbyggnad av 

försäljningsorganisationen i USA och Europa. Lägre försäljning och ökade 

kostnader medförde att rörelseresultatet sjönk till -57 MSEK (-20).  

Ny struktur för tillväxt 
I samband med kapitalmarknadsdagen den 19 september kunde Bonesupport 

meddela att bolaget slutit avtal med 18 nya distributörer i USA motsvarande 425 

försäljningsrepresentanter. Bonesupport har också avtalat med Millstone Medical 

för lagerhållning. I slutet av oktober meddelades att distributörsnätet utökats till 25 

distributörer och 512 försäljare. Det kan jämföras med cirka 300 försäljare som 

sålde CERAMENT™ BVF under det tidigare, numera uppsagda, exklusiva avtalet 

med Zimmer Biomet (ZB).  

Bolaget har därmed uppnått och till och med överträffat den tidigare 

kommunicerade målsättningen om 18 aktiva distributörer vid slutet av 2018. 

Bonesupport uppger att bolaget är mycket nöjda med kvaliteten och täckningen 

hos den nya distributörsstyrkan. Målet är att samtliga nya representanter ska ha 

genomgått utbildning för CERAMENT™ i slutet av januari 2019. 



 

5  
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

BONESUPPORT 
8 november 2018 

Framstegen bådar gott för tillväxtutsikterna där insatser för att skapa en mer 

effektiv kommersiell organisation och en bredare marknadstäckning är en viktig 

komponent. Den förre partnern ZB har en marknadsandel på drygt 30 procent 

inom marknaden för ledkonstruktion generellt i USA (oklart hur stor andel inom 

syntetiska bengraftsubstitut specifikt) och det tidigare exklusiva avtalet var därmed 

sannolikt begränsande för Bonesupports tillväxt. Genom ett eget distributörs-

nätverk i USA kommer Bonesupport också att redovisa högre intäkter och, än 

viktigare, erhålla högre marginaler per såld produkt. Vad gäller Europa uppgav 

Bonesupport vid kapitalmarknadsdagen att sju personer hade anställts hittills 

under året i den kommersiella organisationen. Expansionen sker framför allt på den 

viktiga tyska marknaden. Bolaget har haft en stark utveckling i Tyskland men har 

samtidigt saknat täckning på stora, tätt befolkade områden.  

Därtill kommer bolaget under första halvåret 2019 att bredda sortimentet i USA 

med kompletterande produkter från Collagen Matrix och MTF Biologics som säljs 

under Bonesupports varumärke. Det ger bland annat Bonesupport en produkt 

baserad på demineraliserad benmatrix (DBM), som utgör en betydande marknad i 

USA. Bolaget uppskattar USA-marknaden för segmentet till 150 till170 MUSD.  

Bonesupports övergripande strategi för tillväxt  

 

Källa: Bonesupport 

 

CERTiFy-resultat potentiell katalysator för BVF 
Den viktigaste pelaren för tillväxten framöver är klinisk evidens. Redan i slutet av 

detta år väntas toplineresultat från CERTiFy-studien där CERAMENT™ BVF jämförs 

med standardbehandlingen autograft i patienter med underbensfraktur. Publicering 

av den fullständiga studien väntas under första kvartalet 2019, Målet är att visa att 

CERAMENT™ BVF ger lika bra behandlingsresultat som autograft (det vill säga ben 

som transplanteras från patientens egna höftben). Det skulle automatiskt ge en 

fördel för BVF eftersom autograft är förknippade med fler ingrepp i patienten vilket 

påverkar livskvalitet och upplevd smärta och även riskerar att innebära högre 

vårdkostnader. 

En framgångsrik studie bör ge starka argument för att motivera en tydligt ökad 

användning av BVF i frakturer som ersättning till autograft. I synnerhet i Europa är 

användningen av autograft utbredd. Behandling av komplexa frakturer utgör den 
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största potentialen för syntetiska bengraftsubstitut och svarar enligt Bonesupports 

bedömning för cirka 30 procent av den tillgängliga marknaden mätt i antal ingrepp. 

Försäljningen i Europa har de senaste åren drivits av de antibiotikafrisättande 

produkterna CERAMENT™ G och CERAMENT™ V som står för ungefär tre 

fjärdedelar av omsättningen i region EUROW (EU och resten av världen utanför 

Nordamerika). Om utfallet i CERTiFy blir en tydlig framgång bör det kunna lyfta 

tillväxten även för BVF.  

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

 

Källa: Bonesupport 

 
Prognoser 

Snabb utbyggnad av distributionsnät stärker 
tillväxtutsikter 
Eftersom 2018 präglas av övergången till en ny distributionsstruktur i USA 

påverkas försäljningen tydligt negativt, i synnerhet det gångna tredje kvartalet. 

Utsikterna för årets avslutning är något svårbedömda. Enligt Bonesupport har 

samtliga 25 nya distributörer påbörjat försäljning från och med den 22 oktober. Vi 

bedömer att det ger en stark försäljningskapacitet redan i ett tidigt skede även om 

inte alla försäljare ännu genomgått utbildning i CERAMENT™. 

Den snabba utbyggnaden av den nya distributionen i USA ger ett tydligt stöd åt 

tillväxtutsikterna. I ljuset av ökningen i antalet försäljningsrepresentanter från 

omkring 300 till över 500 förefaller vår tidigare försäljningsprognos för 2019 som 

försiktig.  
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Sammantaget har vi dragit ned vår försäljningsprognos för 2018 med cirka sju 

procent mot bakgrund av en något svagare tredje kvartal än väntat och då vi tar 

höjd för en viss osäkerhet på kort sikt rörande inkörningen av den nya 

distributionsstrukturen i USA under det fjärde kvartalet. Vi bedömer emellertid att 

det tredje kvartalet utgör en ”botten” för försäljningsutvecklingen.  

Kvartalsvis utveckling av försäljning 

 

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

 

I gengäld har vi blivit mer optimistiska för 2019 då antalet distributörer och 

försäljningsrepresentanter i det nya nätverket har ökat klart snabbare än vi hade 

förutspått. Det medför att vi nu ser en snabbare återhämtning i volymer i USA än 

vår tidigare bedömning, och vi ser möjlighet att antal sålda CERAMENT™-enheter 

kan komma upp i samma nivå som under avtalet med Zimmer Biomet redan 2019.  

Sammantaget räknar vi med drygt 140 procents tillväxt nästa år, bestående av en 

volymökning för CERAMENT™ på cirka 56 procent (varav cirka lejonparten eller 

cirka 70 procent från USA-marknaden). Övriga komponenter i tillväxten består av 

högre intäkter per såld enhet CERAMENT™ i USA (en fördubbling) genom den nya 

distributionsstrukturen och nya lanseringar genom samarbetena med MTF 

Biologics och Collagen Matrix.  

Vi har höjt intäktsprognosen för 2019 med cirka nio procent. Vårt höjda 

försäljningsestimat, och ett något höjt antagande om bruttomarginal relaterat till en 

stark marginal i EUROW, medför också att vi räknar med en lägre rörelseförlust än 

tidigare på -119 MSEK (-132).  
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Prognoser för försäljning och EBIT, efter riskjustering 

 

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

 

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 om och när att 

CERAMENT™ G lanserats i USA (2017 uppgick bruttomarginalen till 86,9 procent).  

Vi bedömer att försäljningskostnadernas andel av försäljningen samtidigt kommer 

att ligga på en hög nivå framöver. 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 

Nya tillväxtantaganden uppvägs av utspädning 
Vi sänker vårt riskjusterade motiverade värde i basscenariot något till 30,1 kr 

(30,8), då antagande om en snabbare tillväxt 2019 uppvägs av ett höjt 

avkastningskrav till följd av högre ränta och ett ökat antal aktier efter konvertering 

av personaloptioner. Antalet aktier under perioden har ökat till 51,6 miljoner från 

50,8 miljoner.  

• 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.  

• 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 
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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: Vi 

har antagit en konservativ riskjustering på 54 procent.  

Värdering, olika scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

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

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) 267 1 287 3 532 

        

Kassa, sep-2018 313 313 313 

Räntebärande skulder, sep-2018 0 0 0 

Nettokassa, sep-2018 313 313 313 

Aktievärde 580 1600 3845 

Optioner, warranter -4 -56 -193 

Antal aktier, miljoner 51,6 51,6 51,6 

Motiverat värde per aktie, SEK 11,2 30,0 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 30 september juni hade Bonesupport 313 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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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/

