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Fortsatt 

tillväxt     

 

Tillväxten ökade både i Europa och övriga världen samt i Nord-

amerika, dock i lägre takt än vi räknat med. Den viktiga studien 

Certify har publicerats i en renommerad tidskrift. Likviditeten 

förbättras tack vare en kredit på 60 MSEK. 

Bolaget uppvisade de högsta försäljningssiffrorna någonsin under 

både tredje och fjärde kvartalet på 39 respektive 46 MSEK (före-

gående år 14 respektive 23 MSEK). Vi bedömer emellertid att 

volymen i USA ännu inte riktigt är uppe på samma nivåer som när 

Zimmer Biomet var distributör. Bolaget har öppnat en kredit på 60 

MSEK hos SEB vilket ökar handlingsutrymmet under innevarande 

år.  Kassan låg vid årsskiftet på 92 MSEK. Tillsammans med krediten bedömer vi att 

det kommer täcka kapitalbehoven under 2020. 

       Certify-studien har publicerats i The Journal of Bone and Joint Surgery. 

Statistiska analyser visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 

Cerament Bone Void Filler och standardbehandlingen. Hälsoekonomiska studier 

från Nuffield Orhtopedic har också visat på fördelar med en av Bonesupports 

antibiotikaladdade produkter, CERAMENT G, vid behandling av kronisk 

beninflammation: Sjukhusvistelser minskades med 35 procent eller sex dagar. 

Under detta år kommer det franska nätverket CRIOAc att inleda studier inom 

samma indikation med CERAMENT G under namnet CONVICTION. Det franska 

hälsoministeriet kommer att betala ut ett forskningsbidrag för att täcka vissa 

produktkostnader.   

       Vi sänker våra tidigare försäljningsprognoser för 2020 på grund av 

långsammare återhämtning än väntat av volymer i Nordamerika under 2019. På 

medellång sikt räknar vi dock med en kraftig försäljningstillväxt i linje med bolagets 

mål om 40 procent per år. Försäljningskostnaderna har ökat kraftigt under 2019, 

varför rörelseresultatet endast förbättrats något till -158 MSEK (-175 för 2018). Vi 

bedömer emellertid att kostnader kommer att plana ut något och öka i en lägre 

hastighet under 2020. Då bolaget börjar närma sig lönsamhet har vi aktiverat 

underskottsavdrag vilket har en positiv inverkan på värderingen. Även likviditeten 

från krediten inverkar positivt, i synnerhet genom att värderingen inte behöver ta 

hänsyn till utspädning från en kapitalanskaffning vilket annars hade varit vårt scen-

ario. Vårt motiverade värde i basscenariot uppgår till 30,3 kronor per aktie (30,4).  

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019 2020P 

Nettoomsättning 105 129 97 155 225 

Tillväxt, % 69,0% 24% -25% 61% 46% 

EBIT -89 -99 -174 -158 -102 

EV/Sales em 4,2 8,0 12,2 7,9 

Källa: Bonesupport (utfall) och Carlsquare (prognoser). 

33,1 kr

52,5 kr

30,3 kr

15,3 kr

10

25

40

55

jul-19 nov-19 mar-20 jul-20

BONESUPPORT
 

M
e

d
ic

in
s
k
 t
e

k
n

ik
 

Datum: 5 mars 2020 

Analytiker: Richard Ramanius, Carlsquare 

Ulf Boberg, Carlsquare  

  

Företagsnamn: BONESUPPORT HOLDING AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Small Cap 

Vd: Emil Billbäck 

Styrelseordförande: Lennart Johansson 

Marknadsvärde: 1 770 MSEK 

Senast: 33,0 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 skelettskador 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 

skelettskador.  

 

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: 

Försäljningen på den amerikanska 

marknaden har tagit något längre tid än 

väntat att återhämta och ytterligare ökning 

förutsätter att nya marknadsandelar kan tas. 

 

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 

 15,3 kr 30,3 kr 52,5 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Fortsatt tillväxt 
Helåret såg en resultatförbättring från -175 MSEK till -158 MSEK. Försäljningen 

ökade med 61 procent från 97 till 155 MSEK. Bruttomarginalen har stadigt ökat 

under året och var på ca 88 respektive 89 procent under det två sista kvartalen, 

jämfört med ca 86 och 86,5 procent för de två första, främst till följd av ökad 

försäljning i USA där priserna är högre. I förhållande till vår senaste analys så 

förbättrades rörelseresultatet för det tredje och fjärde kvartalet till -33 respektive -

41 MSEK (-59 q3 2018 och -46 q4 2018). Försäljningen ökade kraftigt till 39 MSEK 

under det tredje kvartalet respektive 46 MSEK under det fjärde (14 q3 2018 och 

23 q4 2018) till följd av att försäljningen kommit igång igen i Nordamerika. 

Fjärde kvartalet under förväntan i EUROW efter 
starkt tredje kvartal 
Europa och Övriga Världen (EUROW) har fortsatt visa bra tillväxt under det sista 

halvåret. Det tredje kvartalet visade en stark tillväxt på 45 procent jämfört med 

samma kvartal året innan. Under det fjärde kvartalet landade tillväxten på 21 

procent. Tillväxten är därmed fortsatt stark men vi hade förväntat oss en högre 

ökning, i nivå med det tredje kvartalet. Enligt bolaget var försäljningen lägre än 

förväntat på grund av att vissa större kunder inte beställt produkter, i synnerhet 

kunder i Tyskland och Sverige. På dessa marknader är försäljningen väldigt 

koncentrerad till topp-10-kunder som står för mellan 50 och 70 procent av 

försäljningen. I Tyskland bör försäljningen återhämta sig medan vissa 

försäljningsinsatser behöver genomföras i Sverige. 

Försäljningen i området EUROW ökade på årsbasis med 40 procent. Vi förväntar 

oss att 2020 som helhet kommer att visa upp en försäljningsökning men reserverar 

oss för något lägre nivåer, men fortfarande över 30 procent. Cerament G & V 

utgjorde 85 procent av försäljningen och vi förväntar oss en liknande andel de 

kommande åren. 

Ökad försäljning i Nordamerika 
Nordamerika visade den största försäljningen någonsin i absoluta siffror. Vi 

bedömer dock att volymerna fortfarande inte riktigt kommit upp i 
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nivåerna som Zimmer Biomet hade när de var distributör. Då försäljningen var 

obetydlig motsvarande kvartal föregående år blir en jämförelse mindre meningsfull. 

Försäljningen har emellertid ökat mellan 25 till 28 procent räknat på kvartal till 

kvartal under 2019 vilket är exceptionellt. Vi bedömer att försäljningen inte kommer 

att öka i riktigt lika snabb takt under 2020. 

På årsbasis spår vi en ökning med över 60 procent i Nordamerika, drivet av en 

återhämtning i försäljningen till samma volymnivå som under Zimmer Biomet samt 

en ökning genom försäljning till nya kunder. Vi bör se en inledande försäljning av 

produkter från tredje part som Bonesupport tagit in i sitt sortiment. Nedan följer vår 

prognos för innevarande år för Nordamerika och EUROW. 

 Vi spår en stark försäljningsutveckling för 2020 

 

Källa: Bonesupport (utfall), Carlsquare (prognos). Det tidigare exklusiva distributionsavtalet med Zimmer Biomet för USA sades upp kv2 2018 och försäljning 

genom den nya distributionsstrukturen började kv4 2018.  

 

Omfattande hälsoekonomisk analys belyser 
fördelar med CERAMENT G 
Under hösten har en ny studie presenterats av forskare vid Nuffield Orhtopedic 

Hospital, Oxford som visar på hälsoekonomiska fördelar med CERAMENT G. En 

analys av mer än 20 000 patienter i Storbritannien som behandlats kirurgiskt för 

kronisk beninfektion visar att sjukhusvistelsen minskade med 35 procent eller sex 

dagar för de patienter som behandlats med CERAMENT G. Antaget att en 

sängplats kostar 500 GBP per dag ger det en besparing på 3 000 GBP per patient. 

Det talar för att CERAMENT G mer än försvarar sin kostnad (antaget en kostnad 

på 1 800 EUR per ingrepp) och ge en tydlig nettobesparing enbart räknat på 

vårdens kostnader för sjukhusvistelsen. Därtill innebär självfallet en kortare 

sjukhusvistelse en stor fördel för patienten.  

På kort sikt bör dessa data ytterligare stärka försäljningsargumentet för 

CERAMENT G. Studien ovan är visserligen begränsad till patienter med kronisk 

beninfektion, ett segment där CERAMENT G/V redan har ett starkt fäste på flera 

marknader, men visar tydligt på fördelar med ett enstegsingrepp och lokal 

antibiotikabehandling vilket är relevant även inom svåra traumaskador (en betydligt 

större patientgrupp). Studien bör också ge en bra grund för att ansöka om och 

förhoppningsvis erhålla högre kostnadsersättning genom särskild 
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kodning i de ersättningssystem som råder på flera huvudmarknader såsom i 

Tyskland.  

Certify-studien har publicerats i The Journal of Bone and Joint Surgery. Studien 

omfattade 135 traumapatienter som behandlades på 20 kliniker i Tyskland. 

Baserat på kovariansanalys bedömdes Bonesupports Cerament Bone Void Filler ej 

vara underlägset standardbehandlingen i huvudmåttet SF-12 PCS. 

Standardbehandlingen, som CBVF jämförts med, innebär att kroppen öppnas vid 

höften och att en liten bit ben tas ut från höftbenet (höftbenskammen). Denna bit 

fästs sedan i det hålrum som uppstått vid benbrottet. Att få en kontrollerad klinisk 

studie publicerad är viktigt för att registrera produkten CBVF i olika 

försäkringssystem, erhålla kodning och därmed kostnadsersättning. Detta kan 

vara en förutsättning för att få försäljningen att växa på nya marknader.  

Bonesupport meddelade i augusti 2019 att rekryteringen till FORTIFY-studien, där 

CERAMENT G jämförs med standardbehandling i öppna underbensfrakturer, har 

gått långsammare än förväntat. Det innebär att den tidigare målsättningen om att 

studien skulle vara färdigrekryterad i slutet av innevarande år inte kommer att nås. 

Bonesupport gjorde bedömningen att rekryteringsfasen har förlängts med 6-9 

månader.  

Det främsta syftet med studien är att ge klinisk dokumentation inför en ansökan om 

marknadsgodkännande i USA för CERAMENT G enligt PMA-förfarandet. Om den 

reviderade tidsplanen kan följas pekar det på att en USA-lansering kan ske tidigast 

under andra halvan av 2022. Studien är stor med ortopediska mått mätt och ska 

omfatta 230 patienter där rekrytering sker i en intensivvårdsmiljö. Det medför att 

förseningar är en tydlig risk. Studien bedrivs på 35 kliniker vilket sammantaget 

torde ge ett stort upptagningsområde, något som mildrar våra farhågor att 

ytterligare betydande förseningar ska behöva uppstå.  

Mot bakgrund av att CERAMENT G är det viktigaste intäktsbidraget och den 

främsta tillväxtdrivaren i EUROW ser vi goda förutsättningar för en liknande, och till 

och med än mer framgångsrik, lansering på USA-marknaden. Att denna lansering 

skjuts på framtiden något dämpar därför våra förväntningar på tillväxten något 

under den närmaste femårsperioden.  

Ny rörelsekredit 
Bolaget har i januari 2020 tecknat en checkräkningskredit med SEB på 60 MSEK. 

Krediten löper på tolv plus tolv månader. Att en bank ger ett tillväxtbolag som går 

med förlust är ett erkännande då förutsättningen för att kunna betala tillbaka är 

beroende av framtida kassaflöden. Företaget hade annars behövt ta in kapital 

under året. Checkräkningskrediten löser detta åtminstone för 2020. Därefter 

kommer bolaget antingen att behöva öka krediten något eller ta in en mindre 

mängd kapital då även 2021 kommer att vara ett förlustår (med negativt 

kassaflöde) enligt våra prognoser. 

Prognoser och Värderingsansats 
Vi har sänkt försäljningsprognoserna på kort sikt till följd av att försäljningen inte 

riktigt nått upp till våra ursprungliga prognoser. På medellång och lång sikt är gör vi 

inga stora förändringar utan räknar fortfarande med en kraftig försäljningstillväxt. 
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Krediten på 60 MSEK leder till ett beräknat inflöde till kassan vilket inverkar i positiv 

riktning på värderingen. Vi räknar därför även med att inga kapitalanskaffningar 

kommer att behöva utföras under 2020 (vi utesluter dock inte att bolaget kan göra 

en opportunistisk riktad kapitalanskaffning för att finansiera exempelvis ytterligare 

kliniska studier). Enligt våra uppdaterade prognoser kommer bolaget att göra ett 

ungefärligt nollresultat under 2022 för att åren därefter inleda vinsttillväxt. Det 

innebär att positiva kassaflöden hamnar närmare i tid. I och med att vi bedömer att 

företaget kommer att göra vinst de kommande åren har vi aktiverat underskotts-

avdrag i vår analys vilket också har en positiv inverkan. 

Prognoser för försäljning och EBIT 

 

Källa: Bonesupport (utfall). Carlsquare (prognoser) 

 

Lägre kostnader uppväger sänkta 
omsättningsprognoser på kort sikt 
Liksom i tidigare analyser har vi riskjusterad försäljningen av Cerament G & V i 

Nordamerika med 54 procent i väntan på utfallet av Fortify-studien. Vi beräknar det 

riskjusterade motiverade värdet i vår DCF-modell till 30,3 kronor (tidigare 30,4). Vi 

har gjort en teknisk justering i och med att underskottsavdrag aktiverats vilket 

bidrar positivt. Utan denna hade värdet varit något lägre.  

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

tillväxt i både Nordamerika och Europa. Vi räknar också med ett en 

framgångsrik lansering av CERAMENT™ G i USA (ingen riskjustering) 

och en högre rörelsemarginal på lång sikt.   

• I ett mer konservativt scenario (BEAR) räknar vi med en lägre 

försäljningstillväxt i både Nordamerika och Europa. Det tar längre tid för 

bolaget att nå positiva kassaflöden och vi räknar med en lägre långsiktig 

marginal.  

I tabellen nedan sammanfattas våra olika scenarier. Vi behåller riskjusteringen för 

BEAR- och BAS-scenariot. 
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Värdering, olika scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 10,30% 10,30% 10,30% 

CAGR, 2018 - 2023P 35,00% 46% 54% 

EBIT-marginal 2023P 4% 13% 28% 

Långsiktig tillväxt 3,00% 3,00% 3,00% 

Långsiktig EBIT-marginal 20,00% 24% 30% 

Riskjustering ja ja nej 

        

Rörelsevärde (EV) 713 1 543 2 776 

Kassa, dec-2019 92 92 92 

Aktievärde 805 1 635 2 868 

Optioner, warranter 1,21 1,21 1,21 

Antal aktier, miljoner 52,9 52,9 52,9 

Motiverat värde per aktie, SEK 15,3 30,3 52,5 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. 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 kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


