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UPPDRAGSANALYS 

FDA-beslut i närtid 

Uppgång i USA består trots svår marknad 

Bonesupport redovisade i sitt fjärde kvartal siffror för försäljningen som låg 

nära våra förväntningar. Bolagets amerikanska försäljning växte med 23 pro-

cent i kvartalet, klart överstigande den underliggande marknaden. Ledningen 

uppskattar att den underliggande amerikanska marknaden minskade med 5 

procent under helåret jämfört med en tillväxt på 47 procent för Bonesupport 

i USA.  

Det momentum som bolaget skaffade sig genom att förändra distributions-

strukturen i Nordamerika under 2018 håller i sig och förväntas fortsätta till-

låta bolaget att ta marknadsandelar från låga nivåer under kommande år. Av-

görande i år blir att FDA ger bolaget tillstånd att sälja Cerament G för pre-

vention av beninfektioner i samband med ortopediska ingrepp, ett beslut som 

förväntas komma redan i slutet av februari eller början mars. Ett godkän-

nande skulle öppna en marknad värd ca 100 miljoner USD.  

Geografisk expansion i resten av världen  

Utanför den amerikanska marknaden råder en annan logik för Bonesupport. 

Bolaget har sedan länge godkännande för sina ortopediska implantat med 

antibiotika, Cerament G och Cerament V. Däremot är bolagets geografiska 

närvaro inte fullständig och marknadsinvesteringar kan därför driva tillväx-

ten på samma sätt som historiskt skett för andra svenska medtech-bolag som 

tagit tillbaka licenser från distributörer och byggt upp egen organisation. I 

dagsläget har bolaget egna säljare på åtta europeiska marknader och är i färd 

med att anställa egna säljare i ytterligare två, Spanien och Italien.  

Försäljningen i EUROW i fjärde kvartalet överraskade marginellt positivt 

med sju procents tillväxt. På helåret minskade försäljningen med 7 procent 

som en följd av färre antal ortopediska ingrepp i spåren av coronapandemin, 

då icke-kritiska kirurgiska operation får stå tillbaka för livsuppehållande 

vård. Vi räknar med att denna situation består under årets första halva och 

att därmed en vårdskuld byggs upp som ska betas av längre fram, bland annat 

på det ortopediska området.  

FDA-godkännande viktig faktor i närtid 

Bonesupport förbättrade sitt resultat radikalt under 2020, med 60 miljoner 

kronor, och fick extra hjälp av att försäljningskostnaderna minskade med 36 

miljoner kronor. Vi räknar med att marknaden har tålamod med ytterligare 

några förlustår förutsatt att försäljningen växer starkt. Därför är ett godkän-

nande för Cerament G i USA avgörande och vi tror att den väldokumente-

rade produkten har goda chanser att få tummen upp av FDA. Vi höjer våra 

prognoser för 2024 med 6 procent på förväntningar kring USA-marknaden. 

Motiverat värde höjs till 88 kronor från tidigare 75 kronor.   
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2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 156 181 240 344

EBIT -158 -99 -73 -33

Nettoresultat -161 -101 -76 -36

Vinst per aktie -3,1 kr -1,7 kr -1,2 kr -0,5 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Omsättningstillväxt 61% 16% 33% 43%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 92 354 258 202

Nyemission 0 378 0 0

P/e-tal neg neg neg neg

P/sales-tal 28,1 27,6 20,8 14,5
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Investeringstes 

Stark dokumentation bakom framgång  

Bonesupport har sedan start i början av 2000-talet målmedvetet dokumente-

rar sin Cerament-teknologi och kan i dagsläget uppvisa positiv data både för 

kliniska resultat och hälsoekonomi. Denna dokumentation är avgörande för 

att slå sig in på marknaden för keramiska bengrafter, som domineras av ett 

fåtal stora ortopedibolag med omfattande marknadsföringsresurser. Bone-

support verkar framför allt vara framgångsrikt i att sälja sin produkt Cera-

ment till kliniker där äldre teknologi, så kallade autologa grafter eller bence-

ment, dominerar. Den stora nackdelen med autologa grafter är att en patient 

hamnar på operationsbordet två gånger, första gången för att utvinna en ben-

bit från patientens egna skelett, ofta från höftledskammen, andra gången för 

att öppna området vid skelettskadan och sätta in autograftet. Cerament, lik-

som andra syntetiska produkter, erbjuder en så kallad enstegsoperation, att 

patienten hamnar hos kirurgen endast vid själva benreparationen.  

Stor potential för Cerament G i USA  

Under förra året i april lämnade Bonesupport in en ansökan till FDA om att 

få klassificera Cerament G som ett de novo device vid förebyggande av åter-

infektion av osteomyelit (beninfektion) i samband med ortopedisk kirurgi. 

Cerament G är en syntetiskt graft, eller bencement, som utsöndrar antibiotika 

under en kortare tid och sedan ombildas till skelettvävnad. Bolaget uppskat-

tar att den amerikanska marknaden för detta godkännande uppgår till 100 

miljoner USD, vilket kan jämföras med dagens målmarknad som bolaget 

anger till 660 miljoner USD. Ett godkännande skulle alltså öppna stora till-

växtmöjligheter, inte minst med tanke på att Bonesupports totala försäljning 

i dagsläget uppgår till ca 200 miljoner kronor.  

Vi antar att en del av denna marknad potentiella marknad uppstår genom att 

läkarna frångår tablettbehandlingar med antibiotika i samband med ortope-

diska ingrepp för att i stället använda Cerament G lokalt i skadan. Sannolik-

heten för ett godkännande bör vara hög och det skulle i så fall öppna för en 

rad av år med god tillväxt på den amerikanska marknaden. Priset på synte-

tiska grafter är betydligt högre i USA än i Europa, vilket är en faktor som 

redan i dagsläget driver bolagets bruttomarginal.  

På väg mot lönsamhet 2023  

Vi räknar med att Bonesupport kan vända från förlust till vinst år 2023, för-

utsatt att den negativa effekten av coronapandemin upphör i år och att Cera-

ment G godkänns för osteomyelit i USA. De intressanta utsikterna för Cera-

ment G i USA leder oss till att höja vinstprognosen för 2024 med 6 procent. 

Räknat på ett normaliserat resultat för 2024, med en rörelsemarginal på 20 

procent, handlas bolaget till PE 42, vilket med vårt scenario inte framstår 

som avskräckande. Vi höjer det motiverade värdet till 88 kronor per aktie 

från tidigare 75 kronor.   
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Stark försäljning i Q4 

Bolagets försäljning ökade med 15 procent i årets fjärde kvartal och med 16 

procent för helåret. Denna siffra ska ses mot bakgrund av att volymerna för 

ortopediska implantat minskade med 5-17 procent i bolagets nyckelmark-

nader under 2020 som en följd av ett minskat antal icke-kritiska kirurgiska 

ingrepp under coronaepidemin. Vi noterar att den viktiga bruttomarginalen, 

som är en del av bolagets styrka, ökade till 89,4 procent under året jämfört 

med 87,4 under 2019. Ökningen härleds till att den högre lönsamheten i ame-

rikanska försäljningen, som ökade med 47 procent under 2020 medan 

EUROW-försäljningen minskade med 7 procent. I EUROW minskade den 

totala aktiviteten inom Bonesupports kärnmarknad med 17 procent, vilket 

visar att bolaget även här fortsatte att öka Ceraments marknadsandelar under 

2020.  

Utfall och prognos per kvartal försäljning 2019-21p  

 

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 

Baserat på uttalanden av andra ortopedibolag räknar vi med att 2021 har en 

starkare underliggande marknad än 2020, men att denna återhämtning är för-

lagd till framför allt andra halvåret. Trycket på vården att minska vårdskul-

den ökar fram till dess och under årets första kvartal förväntar vi oss att Bo-

nesupport behåller ställningarna från avslutningen på 2020.  

Stryker positivt om 2021 

Det ledande amerikanska ortopedibolaget Stryker, som nyligen köpt sin kon-

kurrent Wright Medical, skriver i sin rapport för Q4 att bolaget räknar med 

att växa sin försäljning under 2021 med 8-10 procent jämför med 2019 års 

siffror. Förra årets försäljning svängde alltför markant mellan kvartalen för 

att utgöra en bra jämförelse, enligt bolaget. Vi tolkar denna prognos som att 

bolagets ortopedi-del, som växer långsammare än Medical Surgery-divis-

ionen, ändå måste etablera en försäljning klart över 2020 års nivå, då orto-

pedi-delen minskade med 8 procent. Nedbrutet till affärsområdet Ortopedi 
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kan det betyda att bolaget räknar med låg ensiffrig försäljningstillväxt under 

2021 jämfört med 2019, alltså att hela tappet på 8 procent från 2020 tas igen.  

Bolaget skriver också i sin rapport att de förväntar sig svag prisnedgång, 

minus 1 procent, på bolagets produkter, reflekterande hård konkurrens och 

den svåra situation som stora delar av vården befinner sig i.  

Bonesupports före detta samarbetspartner i USA, Zimmer Biomet, lämnar 

ingen prognos för 2021 och hänvisar till bestående osäkerhet om när effek-

terna från COVID-19–smittan upphör att vara negativa. Ortopediska ingrepp 

anses vara icke-livsavgörande och är därför den typ av vård som får lägre 

prioritet när resurserna ska fördelas efter att COVID- patienterna satts i första 

rummet.  

Utfall per kvartal för Strykers ortopedi under 2020 

Källa: Stryker Corporation 

De Novo-ansökan närmar sig besked 

I april i fjol ansökte Bonesupport hos amerikanska Food and Drug Administ-

ration om att få klassa Cerament G som ett ’De Novo device’ för behandling 

av återinfektion med osteomyelit (beninfektion). En De Novo-klassificering 

för en medicinteknisk produkt är ett slags genväg till den amerikanska mark-

naden utan att invänta resultat från tidskrävande kliniska studier förutsatt att 

det inte redan finns likvärdiga produkter på marknaden. För att få ansöka om 

denna klassificering ska produkten innebära låg till medelhög risk för pati-

enten.  

Redan före Bonesupports ansökan i april meddelade FDA att Cerament G 

anses tillhöra en grupp av medicintekniska produkter, Breakthrough De-

vices, som har potential att avsevärt förbättra vårdformen. Bolaget har visat 

att endast 4 procent av opererade patienter som får Cerament G drabbas av 

återfall i beninfektion, vilket ska jämföras med andra studier som visat en 

återfallsfrekvens för beninfektion på 20-36 procent. I dagsläget domineras 

den preventiva behandlingen av osteomyelit av antibiotika-laddade kulor 
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(PPMA), som opereras in i benskadan i samband med den kirurgiska place-

ringen av ett autograft och sedan måste opereras ut igen när antibiotikan har 

frisatts.  

I två vändor har Bonesupport svarat på frågor som uppkommit under FDA:s 

granskning av ansökan, men nu förväntar sig inte ledningen fler frågor utan 

ett avgörande besked. Detta besked kan komma inom 60 arbetsdagar (3 må-

nader) efter att Bonesupport skickade in sitt senaste svar den 11 december, 

alltså senaste kring 11 mars i år. Bolaget räknar med ett besked under slutet 

februari eller i början av mars.  

Ledningen uppskattar den potentiella marknaden för Cerament G i USA till 

100 miljoner USD, uppdelat på ca 50 000 årliga kirurgiska ingrepp för att 

hjälpa patienter med återinfektion i ben. Med tanke på att Cerament G är den 

klart dominerande produkten i bolagets försäljning på de marknader där den 

är godkänt, är det rimligt att tro att Cerament G, om den godkänns, blir bo-

lagets största produkt även i USA inom 2-3 år. Ytterligare studier och god-

kännande av Cerament G på andra indikationer än osteomyelit fordras också 

för att denna position ska uppnås.  

Cerament-studie på patienter med svår benfraktur 

 

Källa: Bonesupport 

Osteomyelitis central marknad 

Osteomyelitis kallas den bakteriella infektion som kan drabba skelettben i 

samband med en skada. Särskilt utsatta är patienter som ådragit sig kompli-

cerade frakturer, t ex efter ett trauma vid svåra olyckor. Bonesupport uppger 

i sitt prospekt från 2017 att 30 procent av alla trauma-patienter infekteras 

med osteomyelitis. Enligt ovanstående studie från 2019 är risken att drabbas 

av infektion vid GA IIIB-fraktur på skenbenet hela 52 procent. Särskilt van-

lig är denna sjukdom inom mindre utvecklade vårdsystem, där sjukvårdsin-

fektioner är ett stort problem i samband med benbrott eller andra traumaska-

dor. Äldre och diabetessjuka är också utpekade som särskilda riskgrupper.  

Kronisk osteomyelitis riskerar att uppträda när en del av benet efter ett in-

grepp dör eller misslyckas att resorberas av den friska, levande benvävnaden. 
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Det döda benmaterialet bildar näringsgrund för bakteriekolonier som kan 

omge sig med en biofilm för att undkomma kroppens immunförsvar. En ef-

fektiv behandling måste således komma åt både det döda benmaterialet och 

den omgivande filmen. Enligt Bonesupports prospekt utförs ca 39 000 be-

handlingar i USA per år för kronisk osteomyelitis, ett mycket kostsamt in-

grepp. För de fem största länderna i Europa är siffran snarlik, 40 500 behand-

lingar av kronisk osteomyelitis utförs per år. Vid denna typ av ingrepp an-

vänds syntetiska bengraft i 22-23 procent av fallet i USA. 

Vinster med Cerament G jmf traditionell behandling 

Källa: Bonesupports årsredovisning 2019 

Diskussion om risker och värdering 

Den avgörande frågan för aktiemarknaden på kort sikt är att bolaget klarar 

att fortsätta växa kraftigt, delvis på bekostnad av resultatet. Samtidigt tror vi 

att bolaget inte vill riskera att hamna i en situation där ytterligare en nye-

mission närmar sig. Bolagets försäljningstillväxt under 2020 var 16 procent 

i en marknad som befann sig i nedgång till följd av coronapandemin. Vi räk-

nar med att Bonesupports försäljningsökning stiger under de kommande 3 

åren och att bolaget kan nå break-even mot slutet av 2022 för att redovisa ett 

positivt resultat för helåret 2023.  

I vårt huvudscenario har bolaget potential att under 2024 nå en rörelsemar-

ginal på 20-21 procent. Om detta scenario inträffar räknar vi med att bolaget 

kan ha en vinst per aktie för 2024 om 1,75 SEK, vilket motsvarar ett P/E-tal 

på 42 vid nuvarande aktiekurs. Vår nya VPA-prognos för 2024 motsvarar en 

höjning med 6 procent från förra rapporten. Vi anser att med fortsatt goda 

tillväxtutsikter bortom 2024 är denna värdering inte orimlig.  

Räknat på våra prognoser för 2021 värderas bolag 20 gånger försäljningen, 

vilket är en hög värdering, som redan prisat in mycket av tillväxt under de 

kommande 2-3 åren. Det finns inte utrymme för några misslyckanden, t ex 

att FDA skulle återkomma i mars och säga att bolaget inte får godkänt för en 

de novo-klassificering av Cerament G. Vi tror att det skulle utlösa ett större 

kursras, men samtidigt har vi svårt att sätta hög sannolikhet på detta scenario 
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eftersom Cerament G redan säljer på många andra marknader och är väl do-

kumenterad.  

Vi höjer motiverat värde för aktien till 88 kronor, tidigare 75, vilket motsva-

rar ett nuvärdesberäknat P/E-tal på 69 gånger våra prognoser för 2024, fram-

räknat med 8 procents WACC. Detta höga P/E-tal menar vi kan accepteras i 

ett medicintekniskt bolag som står inför en break-even och har goda tillväx-

tutsikter även bortom 2024. Ett hot på lång sikt är att bolagets patent skulle 

utmanas av en konkurrent, vilket inte är en helt ovanlig utveckling inom 

denna typ av medicintekniska produkter.  

Geografisk fördelning av Bonesupports försäljning  

 

Källa: Bonesupport, Analysguidens prognoser 
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Geografisk fördelning av försäljningen, 2019 

 

Källa: bolaget 

 

Källa: Bolaget, 31 december 2020 

 

Resultaträkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 62 105 129 97 156 181 240 344 482 636

Tillväxt, % 51% 69% 24% -25% 61% 16% 33% 43% 40% 32%

Kostnad sålda varor -10 -16 -17 -15 -20 -19 -20 -26 -36 -51

Bruttoresultat 52 88 112 82 136 162 220 318 445 585

Administrationskostnader -32 -61 -58 -58 -43 -45 -48 -54 -57 -60

Försäljningskostnader -56 -80 -93 -133 -182 -124 -145 -185 -220 -250

FoU-kostnader -19 -38 -61 -66 -69 -58 -60 -62 -68 -70

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter 3 7 5 9 11 0 0 0 0 0

Resultat före avskrivningar (ebitda) -53 -87 -98 -168 -148 -97 -72 -31 37 136

Avskrivningar -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Rörelseresultat (ebit) -54 -89 -99 -174 -158 -99 -73 -33 35 135

Ebit-marginal, % -30,6% -9,5% 7,4% 21,2%

Extraordinära poster -11

Ebit exkl. extraordinära poster -54 -89 -99 -174 -147 -99 -73 -33 35 135

Finansnetto -6 -21 -28 0 0 0 0 0 0 0

Resultat före skatt -59 -110 -127 -175 -158 -99 -73 -33 35 135

Skatter 0 -1 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -20

Skattesats, % 8% 15%

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -60 -110 -128 -176 -161 -101 -76 -36 32 115

Vinst per aktie, full utspädning (SEK) -3,46 -3,10 -1,72 -1,17 -0,55 0,50 1,75

Antal aktier, full utspädning (mln) 51,8 52,0 59,1 65,6 65,6 65,6 65,6

USA Storbritannien Tyskland Sverige RoW

Största aktieägarna, %

Health Cap V LP 10,3%

Swedbank Robur Fonder 7,5%

Stiftelsen Industrifonden 7,1%

State Street Bank and Trust 6,4%

Tredje AP-fonden 5,6%

Avanza Pension 5,6%
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som samman-

ställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan dock inte 

garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något finansiellt instru-

ment. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för motta-

garen. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat 

ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt in-

tresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock 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 vins-

ter. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mel-

lan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk av-

kastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


