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Tillväxten 

återvänder     

 

Bonesupports första kvartal bjöd på fortsatt stark utveckling i 

Europa och Övriga Världen. I Nordamerika steg försäljningen 

kraftigt sekventiellt vilket bådar gott för den nya kommersiella 

organisationen. Vi förväntar oss en kraftig tillväxtökning 2019.    

Bonesupport vände till tillväxt under första kvartalet för första 

gången på sju kvartal. Utvecklingen i Europa och Övriga världen 

fortsatte att överraska positivt drivet av en stark försäljningsökning 

av de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V (+54 

procent). Vi bedömer också att försäljningen i Nordamerika, trots 

en nedgång jämfört med motsvarande period förra året, är ett tidigt 

tecken på att den nya organisationen fungerar (jämfört med fjärde kvartalet var 

ökningen 174 procent, i linje med våra förväntningar). Antalet distributörer har ökat 

till 40 stycken (38 i slutet av februari) och Bonesupport har slutit avtal med 

ytterligare en inköpsorganisation, så kallad GPO. Denna typ av samarbeten är en 

mycket viktig kanal som förhandlar omkring 70 procent av sjukhusens inköp i USA 

och vi förväntar oss fler avtal framöver. 

Vi har höjt våra estimat för försäljningen framöver. Det på grund av den starka 

tillväxttrenden i Europa och Övriga Världen tillsammans med en stärkt dollarkurs. 

Förlusten för kvartalet var lägre än vi hade räknat med, främst då omkostnader 

ökade i en förhållandevis blygsam takt. Bolaget aviserar samtidigt en ny större 

klinisk studie för att bland annat undersöka om CERAMENT G kan minska behovet 

av systemiskt administrerad antibiotikum och därmed risken för antibiotikaresistens i 

patienter med beninfektion. Även om det sannolikt innebär högre utvecklings-

kostnader än vi tidigare antagit, kan det stärka klinisk evidens tydligt på sikt.   

Vi höjer motiverat värde i basscenariot något till 30,3 kronor per aktie (29,8) till följd 

av höjda intäkts- och resultatprognoser. Vi förväntar oss att en kraftigt stigande 

tillväxt i Nordamerika kommer att vara värdedrivande de närmaste kvartalen. 

Fullständiga resultat från CERTiFy-studien (väntas under 3 kv.) är också en 

potentiell katalysator för aktiekursen, beroende på utfall (positiva toplineresultat har 

redan presenterats). 

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 

Nettoomsättning 129 97 228 354 

Tillväxt, % 24% -25% 136% 55% 

EBIT -99 -174 -122 -61 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 

EV/Sales 4,2 8,0 5,5 3,8 

Källa: Bonesupport (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: BONESUPPORT HOLDING AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Small Cap 

Vd: Emil Billbäck 

Styrelseordförande: Håkan Björklund 

Marknadsvärde: 1 347 MSEK 

Senast: 26 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 

försäljningen har endast pågått under kort 

tid.. 

 

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 

 10,3 kr 30,3 kr 63,4 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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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 219 MSEK per den 31 mars 

2019. 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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Tillväxten återvänder 

Europa och Övriga världen levererar och stark 
sekventiell tillväxt i Nordamerika 
Vi bedömer att det viktigaste beskedet i rapporten var att tillväxten har återvänt för 

Bonesupport för första gången sedan 3 kv. 2017. Den främsta orsaken var en 

accelererande tillväxt i Europa och Övriga Världen, samtidigt som försäljningen i 

Nordamerika ökade kraftigt sekventiellt. Positiva valutaeffekter var även en tydligt 

bidragande faktor.  

Försäljningen i Nordamerika var 11,5 MSEK (15,9) vilket var i linje med våra 

förväntningar. Vi gör en grov uppskattning att sålda volymer var drygt en tredjedel 

jämfört med motsvarande period förra året då som bekant Zimmer Biomet var 

exklusiv återförsäljare. Högre redovisade intäkter per såld enhet och en starkare 

dollar har således mildrat intäktsbortfallet vid övergången till den nya 

distributionsstrukturen. Jämfört med föregående kvartal ökade försäljningen i 

Nordamerika med 174 procent vilket är ett visserligen tidigt men lovande tecken 

på att den nya strukturen fungerar.  

Tillväxten i Europa och Övriga världen var stark (+40 procent) vilket återspeglar 

ytterligare landvinningar för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & 

V (+ 54 procent). Sammantaget var försäljningen i dessa regioner något över våra 

förväntningar, då försäljningen av CERAMENT BVF samtidigt var lägre än vi räknat 

med.   
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Utfall och prognoser, kv. 1, 2019 

          

MSEK 2019, KV1 2019, KV1P Avvikelse 2018, KV1 

Rörelseintäkter 32,8 31,7 4% 31 

Tillväxt, % 5% 2%     

Bruttomarginal 85,9% 87,2% -1,3% 82% 

EBIT -39,0 -45,8 15% -33,0 

Källa: Bonesupport (utfall) och Carlsquare (prognos) 

 

Rörelseresultatet sjönk till -39 MSEK (-33), främst till följd av högre 

försäljningskostnader. Förlusten var samtidigt lägre än vi hade räknat med då 

omkostnaderna totalt sett ökade i mindre takt än vi förutspått. Exempelvis har 

bolaget reducerat utgifter för externa konsulter påtagligt. Bruttomarginalen 

fortsatte att öka och uppgick till 85,9 procent (82,3) bland annat som effekt av en 

bättre produktmix (högre andel antibiotikafrisättande produkter).  

Ökad marknadsnärvaro talar för ytterligare försäljningslyft i 
närtid  

Vad gäller Nordamerika uppger Bonesupport att antalet distributörer har ökat 

ytterligare till 40 stycken (38 i slutet av februari) med sammantaget över 500 

försäljare. Därtill har ett avtal slutits med ytterligare en inköpsorganisation (GPO), 

Ascension, tecknat. Bolaget har såldes offentliggjort två GPO-avtal plus ett 

distributionsavtal med Spartan Medical avseende inköp till statliga vårdenheter för 

veteransjukvård och diskussioner med ytterligare GPOs pågår. Då omkring 70 

procent av alla inköp till amerikanska sjukhus görs via GPO-avtal är dessa i 

längden en nödvändig komponent för att effektivt nå slutkunder.  

Det är förstås svårt att dra långtgående slutsatser från utvecklingen under första 

kvartalet men vi bedömer att det ger en tidig indikation på att den nya strukturen 

verkar fungera. Vi har antagit att försäljningen (volym) i Nordamerika kommer att 

mer än dubblas under innevarande kvartal jämfört med det första kvartalet, i takt 

med att fler distributörer blir aktiva. Vi ser därefter en tydlig fortsatt tydlig 

sekventiell ökning under de tredje och fjärde kvartalen (se nedan).  

Bonesupport har även meddelat att bolaget har lanserat en ny produkt, BONIFY, 

baserat på demineraliserad benmatrix (DBM) (förenklat: bearbetat donerat 

benmaterial som appliceras på skelettskada för att ytterligare stimulera läkning), i 

USA under mars. Bolagets bedömning är att lanseringen kan ge effekt på 

försäljningen från och med sommaren och därmed ge stöd till tillväxten.  
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BONIFY är en tredjepartsprodukt som tillverkas av MTF Biologics men som säljs 

under Bonesupports varumärke. Det är i detta tidiga läge svårt att bedöma hur 

BONIFY skiljer sig från konkurrenterna (kliniska data saknas) och därmed 

försäljningspotentialen. USA-marknaden för DBM är emellertid betydande (i 

Europa används däremot DBM mer sällan). MTF är en renommerad tillverkare av 

ortobiologiska produkter och med BONIFY kan Bonesupport bredda erbjudandet 

och därmed potentiellt ytterligare tillvarata kapaciteten i ett oberoende 

distributionsnät.  

Segmentet Europa och Övriga Världen (EUROW) har visat stark tillväxt över våra 

förväntningar de senaste kvartalen och förstärkningen av säljorganisationen har 

högst sannolikt har varit bidragande. Vi höjer därför estimaten. Vi ser sammantaget 

en kraftigt ökad tillväxt för koncernen redan de närmaste kvartalen:  

Vi spår stark försäljningsutveckling för resten av året 

 

Källa: Bonesupport (utfall), Carlsquare (prognos). Det tidigare exklusiva distributionsavtalet med Zimmer Biomet för USA sades upp 2 kv 2018 och försäljning 

genom den nya distributionsstrukturen började 4 kv. 2018.  

 

Satsning på kliniska studier utökas 

Fullständiga CERTiFy-resultat väntas 3 kv. 2019 
Stark klinisk evidens är en viktig hörnpelare för att differentiera CERAMENT från 

konkurrerande produkter. Som vi tidigare skrivit släpptes lovande toplineresultat 

från CERTiFy-studien, där CERAMENT™ BVF jämfördes med standard-

behandlingen autograft i patienter med underbensfraktur, i november förra året. 

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 bolaget 

väntas de fullständiga resultaten publiceras i en forskningsartikel under det 3 kv. 

2019 (ett manuskript har inlämnats till en ansedd facktidskrift). Om de fullständiga 

resultaten på ett övertygande sätt kan bekräfta fördelar med CERAMENT (andra 

viktiga parametrar är smärta och hälsoekonomi) kommer de att utgöra ett starkt 
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säljargument, i synnerhet då det finns en generell brist på stark klinisk evidens för 

syntetiska bengraftsubstitut. 

Det kliniska programmet för CERAMENT G 
breddas 
Den kliniska utvecklingen för CERAMENT G fortskrider: 

• Nyligen har resultat från en retrospektiv studie på 138 patienter med 

kronisk osteomyelit (infektion i skelettet) visat att behandling med 

CERAMENT G gav en fyllning av hålrum på cirka 74 procent (median) 

efter ett år enligt röntgenundersökning. Vid en längre uppföljning av 38 

patienter hade 63 procent av fallen hade skelettläkningen fortsatt efter 

två år. Återfall av infektion var fyra procent vilket är tydligt lägre än vad 

som har observerats vid andra metoder och i linje med vad tidigare 

studier med CERAMENT G visat. I några fall kunde biopsier erhållas 

som indikerar att den fyllning som observerats på röntgenbilder 

utgjordes av nybildat skelett. Att läkningen kunnat undersökas både 

med röntgenbilder och i några fall med biopsier är troligen ganska unikt.  

Artikelförfattarna skriver att den hålrumsläkning som uppmättes med röntgen var 

god. Vi har svårt att spåra resultat från liknande studier med autograft och 

CERAMENT G har heller inte i någon studie direkt jämförts med autograft i 

patienter med kronisk osteomyelit (däremot har som sagt CERAMENT BVF 

jämförts med autograft i traumapatienter i CERTiFy-studien; fullständiga resultat 

väntas inom kort (se ovan)). Det gör det något svårt att bedöma hur pass 

konkurrenskraftiga resultaten avseende läkning är, men de adderar till klinisk 

evidens för CERAMENT G (förutom infektionsskyddet) inom detta svåra 

behandlingsområde.  

• Bonesupport meddelade också i den senaste delårsrapporten att en ny 

större klinisk studie (500 patienter) kallad SOLARIO har inletts. I studien 

undersöks om lokal antibiotikabehandling (som CERAMENT G) minskar 

behovet av orala steroider och på så sätt kan minska risken för 

antibiotikaresistens, biverkningar samt kostnader hos patienter med 

beninfektion. Mot bakgrund av att CERAMENT G i kliniska studier hittills 

visat konkurrenskraftig effekt mot infektionsåterfall hyser vi god tillförsikt 

att studien ska bli framgångsrik. Studien ska vara slutförd i mars 2022 

och en framgångsrik studie kan bekräfta viktiga fördelar gentemot andra 

behandlingar såsom autograft.  

• Sist men inte minst uppger Bonesupport att FORTIFY-studien går 

planenligt. Som bekant är det en större kontrollerad klinisk studie där 

CERAMENT G jämförs med standardbehandling i öppna 

underbensfrakturer. Ett viktigt syfte med studien är att den ska ligga till 

grund för en ansökan om marknadsgodkännande (PMA) i USA. Målet är 

att studien ska vara färdigrekryterad i slutet av 2019.  
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Prognoser 

Vi antar något högre tillväxt 
Vi bedömer att den senaste delårsrapporten ger stöd åt våra tidigare antaganden, 

även om det fortfarande är oskrivet hur pass framgångsrik den nya USA-

distributionen blir. Vi höjer våra intäktsprognoser något med hänsyn till en starkare 

dollar och en bättre utveckling för CERAMENT G & V i Europa och Övriga världen 

än vi räknat med (prognoserna höjs med en procent för 2019 och 2,5 procent för 

2020) 

För 2019 räknar vi med en omsättningsökning om 136 procent. Vi antar här en 

volymökning på 50 procent för CERAMENT. Övriga komponenter utgörs av högre 

intäkter (vi räknar med 100 procent högre) per såld enhet CERAMENT™ BVF i 

Nordamerika, ett visst tillskott från nya produkter som BONIFY, en positiv mixeffekt 

då andelen CERAMENT G & V ökar och en positiv valutaeffekt.  

Att omkostnaderna ökat i långsammare än vi räknat med medför att vi nu räknar 

med en något mindre förlust för helåret 2019 än i vår föregående analys. Vi räknar 

dock att forsknings- och utvecklingskostnader kommer att öka successivt framöver 

i takt med att den stora SOLARIO-studien, som bolaget aviserade i 

delårsrapporten, fortskrider. Det motverkar i viss mån resultateffekten av våra 

högre försäljningsantaganden och den långsammare ökningen av övriga 

omkostnader.  

Prognoser för försäljning och EBIT 

 

Källa: Bonesupport (utfall). Carlsquare (prognoser)  

 

Värderingsansats 

Höjda estimat ger stöd åt värdering 
Då vi gjort ganska små förändringar av våra prognoser blir påverkan på vår 

värderingsmodell begränsat, men ändå positivt. Vi höjer det motiverade värdet 

något till 30,3 kronor per aktie (29,8).  
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• 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 återhämtningen i USA trögt 

med oförändrade volymer 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-fem 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 31,0% 38,0% 44,0% 

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) 333 1 416 3 226 

        

Kassa, mars-2019 219 219 219 

Räntebärande skulder, mars-2019 13 13 13 

Nettokassa, mars-2019 206 206 206 

Aktievärde 539 1622 3432 

Optioner, warranter -6 -52 -150 

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

Motiverat värde per aktie, SEK 10,3 30,3 63,4 

Källa: Carlsquare 

 

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 mars hade Bonesupport 219 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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UPPDATERING 

BONESUPPORT 
7 maj 2019 

Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.com, nedan benämnt Carlsquare, publicerar 

information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts 

utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 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 Carlsquare. Carlsquare 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 Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Carlsquare 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. 

 


