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OUTCOME SCORES 

CLINICAL RESULTS OF AN INDIVIDUALISED MINI-METAL 
IMPLANT FOR FOCAL CARTILAGE LESIONS IN THE KNEE. 

 
Results from International Multicentre Outcome Study on Episealer 

T.  Spalding, C. Stevenson, J. Holz, T. Jung, C. Kösters, M. Lind, L. Konradsen, M. Polacek, P. Verdonk,  
P. Emans, K. Eriksson, M. Högström. 

INTRODUCTION 
Patients in the “gap age” 35-60 years old, 
with focal cartilage lesions are often 
considered too young for an arthroplasty 
and too old for biologic repair. Many may 
have already had failed prior surgery. 
 
Mini-Metal implants are a novel option to 
treat joint surface lesions, and require 
careful evaluation to determine results 
expectations and thereby indications. 

CONCLUSION 
The study shows excellent early clinical 
results in the treatment of focal full 
thickness symptomatic cartilage lesions 
on the femoral condyles or trochlea with 
a second-generation patient specific 
metal implant and cutting guides.  
Adherence to strict indications has 
allowed for high patient reported scores 
and low early revision rate.  
 

AIM 
We report prospective detailed results of 
patients undergoing treatment for 
chondral defects using a patient specific 
2nd generation individualized mini-metal 
implant.  

METHODS 
This study consists of the prospective 
analysis of sequential patients from 11 
surgeons.  
 
Patients had focal chondral or osteo-
chondral lesions on femoral condyle or 
trochlea that had failed to improve on 
non operative treatment or who had 
previously undergone repair surgery that 
had failed. 
  
Demographic, operative and clinical 
scores (VAS and KOOS) were collected 
preop and at 6, 12 and 24 months 
postoperatively. 
Patients with minimum 12 months follow 
up were analysed. 

EPISEALER  IMPLANT  
Detailed specific MRI data was used to 
manufacture patient specific implants and 
guide instruments by a CAD/CAM process, 
to fit the unique anatomy of each 
individual knee.  
 
Implants were uncemented and made of 
chrome-cobalt, double coated with 
hydroxyapatite on top of titanium. 
(Episurf, Stockholm, Sweden).  

GROUP DEMOGRAPHICS 
92 patients (46 men, 46 women) with 
focal cartilage lesions ICRS grade 3 or 4 
underwent partial resurfacing.  
75 on medial condyle, 6 lateral condyle 
and 11 on trochlea.   
Mean age 49 (27-69) years, and mean 
BMI 29 (21-41).  
30% had failed previous cartilage surgery.  
 

Contact: tim.spalding@uhcw.nhs.uk 

RESULTS: STUDY GROUP 
12 month results in 65 patients: 

•  Female 38, Male 27.  
•  MFC 52, LFC 5, trochlea 8. 

 
24 month results in 35 patients.  
 
2 patients (4.5%) underwent revision: 

•   9 months for infection  
•   30 months for arthritis progression 

 
All mean KOOS domain scores were 
significantly improved at 1 and 2 years 
(p<0.05) (Fig. 1 & 2). 
 
Mean VAS score improved from 65 pre-
operatively to 35 at 24 months (Fig. 3). 

0

20

40

60

80

100

Pain Sym ADL Sport QoL

Fig 1. KOOS subscales: preop, 3, 12, 24 months 
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Fig. 2 Mean KOOS-average by domain n=65 (24mth n=35) 
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PROCESS FOR EPISEALER IMPLANTATION 
Patients undergo detailed MRI resulting in Damage Marking report detailing location of 
defect and proposed solution. 3D printed patient individualised guide instrumentations are 
produced to allow accurate implantation. 
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Fig. 3 VAS Pain - average 



Väsentliga händelser under tredje kvartalet
»   Episurf Medical släpper ny CE-märkt produkt för knävisuali-

sering baserat på Al

»   Episurf Medical erhöll initial feedback från amerikanska FDA 
angående IDE-ansökan för knäimplantatet Episealer®

»  Episurf Medical expanderade till den polska marknaden

»   Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® 
accepterades för presentation vid årsmötet för Australian 
Knee Society i oktober

»   Kliniska resultat för Episealer® presenterades vid årsmötet 
för European Orthopaedic Research Society (EORS), i Galway 
Irland i september

»   Episurf Medical fick nya patent beviljade i Japan, USA, Kanada 
samt i Australien

Väsentliga händelser efter periodens slut
»  Kliniska resultat för Episealer® ska presenteras 

vid årsmötet för Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) 
i Köpenhamn i oktober

»  Episurf Medical fick nytt patent beviljat i Kina

Tredje kvartalet 2018 jämfört med 2017, koncernen
»  Koncernens nettoomsättning ökade med 86,7% jämfört med 

fg år och uppgick till 1,0 MSEK (0,5)

»  Bruttoorderingången uppgick till 0,7 MSEK (0,9), en minskning 
med 15,5%. Antalet godkända ordrar uppgick till 35 (42)

»  Orderstocken uppgick till 0,6 MSEK (0,8)

»  Resultat före skatt uppgick till –12,9 MSEK (–13,5)

»  Resultat per aktie uppgick till –0,42 SEK (–0,44)
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Operation med ett Episealer® Trochleaimplantat hos PD Dr. Kessler i Zhurich i oktober 2018
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VD har ordet

Bästa aktieägare

Vi lägger ytterligare ett intensivt kvartal för Episurf Medical 
bakom oss. Vi fortsätter att leverera på vår strategi, och ak-
tivitetsnivån är hög genom hela verksamheten. Vi närmar 
oss målet avseende två av våra viktigaste milstolpar någon-
sin, nämligen godkännandet att påbörja en klinisk studie i 
USA samt lanseringen av ett individanpassat fotledsimplan-
tat. Vi förbättrar resultatet under kvartalet, drivet både av 
ökade intäkter samt lägre kostnader. 

Fortsatta förberedelser för den  
amerikanska marknaden
Våra förberedelser för att starta en klinisk studie i USA fort-
satte med full kraft under kvartalet. USA-projektet är det 
enskilt största projektet som bolaget någonsin engagerat 
sig i, och vi vill säkerställa att förberedelserna genomförs 
på bästa möjliga sätt. I linje med vår kommunikation i slutet 
av juli, så har vi mottagit en återkoppling från FDA på vår 
ursprungliga ansökan, och vi är nu i färd med att skicka 

in slutliga svar på den återkopplingen. I tillägg till dialo-
gen med FDA så har vi fört diskussioner med potentiella 
studiekliniker. Enligt vår uppfattning så är det ett stort 
intresse för att deltaga i studien och vi ser fram emot att 
kommunicera mer då alla detaljer är fastställda och vi kan 
formalisera rekryteringen av kliniker. 

Vårt fotledsimplantat
Vi har ännu inte erhållit CE-godkännande för fotledsimplan-
tatet. Vi måste medge att vi hade hoppats att processen 
skulle gå snabbare, men vi är likväl hopfulla om att kunna 
uppnå detta under kommande veckor. Vi har mött en 
efterfrågan för denna produkt bland både existerande 
såväl som bland potentiellt nya kunder, och vi hoppas 
att vi kan erbjuda dem vårt fotledsimplantat inom kort. 
Samtidigt pågår förberedelserna för en klinisk studie med 
Talusimplantatet.

Pål Ryfors, 
Vd och koncernchef

Strategier Aktiviteter under det tredje kvartalet

Ta fram kliniska och hälsoekonomiska data  
till stöd för Episealer®-teknologin

»  Förberedelser för klinisk IDE-studie
»  Presentation av kliniska resultat från europeisk  

multicenterstudie vid ett flertal kliniska kongresser
»  Förberedelser för klinisk studie av Episealer® Talus implantat

Etablera Episealer®-teknologin hos en stor  
användarbas av ortopeder och Key Opinion 
Leaders globalt

»  Förberedelser för klinisk IDE-studie
»  Beslut om att gå in på den polska marknaden
»  Fortsatt arbete mot att gå in på den indiska marknaden
»  Första möte med den regulatoriska myndigheten i Japan
»  Fortsatta framstig i Europa där Tyskland visar på mycket god 

kommersiell framgång

Säkerställa produktions- och ersättnings-
möjligheter för höglönsamma produkter

»  CE-godkännande för Epioscopy 3D-visualiseringsprodukt
»  Fortsatt reimbursementarbete i Storbritannien

Säkerställa teknologisk relevans  
och en hög innovationsgrad

»  CE-godkännande för Epioscopy 3D-visualiseringsprodukt
»  Utveckling av fotledsimplantat
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Starka kliniska resultat
Nyligen annonserades det att klinisk data från den stora 
Europeiska multicenterstudien som pågår accepterades  
för presentation vid inte mindre än tre viktiga kliniska  
kongresser. Vid årsmötet för Australiens knäförbund 
presenterades data av Docent Karl Erikson från Söder-
sjukhuset i Stockholm. Vid årsmötet för Dansk ortopedisk 
förening presenterade Professor Martin Lind kliniska re-
sultat från studien, och vi årsmötet för European Research 
Society i Galway på Irland accepterades en sammanfatt-
ning från studien som poster presentation. Studien visar 
på utmärkta tidiga kliniska resultat, och vi kan konkludera 
att vår teknologi hjälper patienter i behandlingsgapet (ålder 
ca 35–60). Vi vet att det finns en betydande grupp av po-
tentiella patienter därute i behandlingsgapet vilka behöver 
en fungerande behandlingsmetod. Resultaten visar tydligt 
att Episealer® kan vara en lösning för dem. 

Framsteg avseende vår strategi för global etablering
Vi fortsätter att leverera på vår strategi för att bredda 
vår geografiska närvaro. Vi utvärderar försiktigt och med 
stor kostnadsmedvetenhet nya geografier då vi vet att 
måluppfyllelse av våra långsiktiga mål är beroende av full 
marknadstillgång till ett flertal marknader för Episealer®-

teknologin. I Japan deltog vi i ett första möte med den re-
gulatoriska myndigheten i syfte att ta fram en regulatorisk 
strategi som ska ta oss till marknadsgodkännande i Japan. 
Vi beslöt också om att gå in i den Polska marknaden genom 
ett samarbete med en lokal partner. Vårt arbete för att 
etablera Episurf i Indien fortsatte under kvartalet, och vi 
kommer kommunicera mer då vi tar ytterligare steg i dessa 
regioner. I detta sammanhang är det också viktigt att näm-
na att vår IP-portfölj stärktes under kvartalet genom nya 
patentgodkännande i Japan, USA, Australien och Kanada. 

Epioscopy®

Episealer®processen baseras på en detaljerad analys av en 
patients MR-bilder. Dessa bilder används för att skapa en 
transparent och dynamisk 3D-visualisering av knäleden. 
I slutet av det tredje kvartalet tog vi ett stort steg i den 
fortsatta utvecklingen av vår egenutvecklade mjukva-
ruplattform genom att vi erhöll CE-godkännande för en 
nytt verktyg för visualisering av knäleden. Verktyget, med 
namnet Epioscopy® är en webbaserad applikation baserad 
på artificiell intelligens (AI) och ger en översikt av en 
knäleds kliniska tillstånd. Epioscopy® är avsedd att hjälpa 
sjukvårdspersonal i planeringen av optimala behandlingar 
för patientens knä genom interaktiv 3D-visualisering av 
strukturer och eventuella avvikelser. I tillägg till att vara till 

stor hjälp för våra kunder, så är produkten också viktig från 
ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, då ökad effektivitet 
i vår mjukvaruplattform kommer minska kostnader och 
möjliggöra högre marginaler framöver. 

Finansiellt
Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 87% till 
1 miljon kronor och rörelsekostnaderna minskade med 
7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jag 
är glad över att kunna konstatera att trots en mycket 
hög aktivitetsnivå med investeringar i den amerikanska 
studien, i framtagandet av vårt fotledsimplantat och i viss 
utsträckning i nya marknader, så fortsätter vi att förbättra 
resultatet. Vid utgången av det tredje kvartalet hade vi 29.9 
miljoner kronor i likvida medel samt 63.0 miljoner kronor 
i outnyttjad kreditfacilitet, vilket gör att total tillgänglig 
likviditet uppgår till 92.9 miljoner kronor. 

Avslutande ord
Nästan 400 patienter har nu behandlats i Europa, och 
resultaten som rapporteras visar på utmärkta förbätt-
ringar för patienterna. Vi har kommit så här långt med 
en minimal mängd kliniska bevis, och än så länge har 
expertgranskade kliniska bevis endast funnits tillgängliga 
från en multicenter studie med tio patienter. Den pågående 
Europeiska multicenterstuden är fullrekryterad och den 
storleken på denna studie uppgår till 10 gånger storleken 
på den första studien, dvs 100 patienter. Interimsdata har 
presenterats, och vi ser fram emot att även dessa resultat 
ska publiceras. En sådan publikation kommer ha stor 
betydelse för oss. Vi ser också fram emot att expandera 
vår verksamhet till att också inkludera fotleden, samt vi ser 
fram emot att expandera geografiskt till den amerikanska 
marknaden. Samtidigt som detta sker väntar vi oss också 
att intäkterna från den europeiska verksamheten fortsät-
ter att växa. Sammanfattat så är vi bekväma med styrkan 
och det unika hos vår teknologi, och vi vet att denna tekno-
login adresserar ett omättat kliniskt behov av betydande 
storlek. Strategin är tydlig, och vi är helt fokuserade mot att 
verkställa denna strategin. 

Stockholm, oktober 2018

Pål Ryfors, Vd

”Nästan 400 patienter har nu behandlats i Europa, och resultaten som rapporteras 
visar på utmärkta förbättringar för patienterna.”
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Verksamhetsutveckling  
och framåtblickande uttalanden

Vid rapportdagen den 26 oktober 2018 har Episurf Medicals 
implantat använts vid 383 operationer. Ytterligare 51 
operationer är planerade för de kommande veckorna. 
Episurf Medicals patienter upplever avsevärda förbättring-
ar i smärta och rörlighet. Vidare upplever de också en kort 
rehabiliteringsperiod. Av den totala implantatportföljen om 
383 implantat har 19 patienter nu haft sina implantat i över 
4 år och 130 patienter har haft sina implantat i mer än  
2 år sedan operationsdatum. Under det tredje kvartalet  

genomfördes 37 operationer med Episealer®-implantatet. 
35 ordrar godkändes för operation under det tredje kvarta-
let. Vi fortsätter att möta en stor efterfrågan för implanta-
tet Episealer® Femoral Twin då 73% av operationerna i det 
tredje kvartalet utgjordes av denna produkt. Detta visar 
tydligt att det finns ett behov att behandla mer avlånga 
skador och Episurfs teknologi och Episealer® Femoral Twin 
möter detta behov på ett mycket bra sätt.
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Implantatportfölj

Övriga 11%

Danmark 7%

Storbritannien 12%

Sverige 14%

Belgien 16%

Tyskland 40%

Per rapportdagen hade 383 operationer genom-
förts med Episealer®implantatet, och 58 patienter 
har nu haft sitt implantat längre än 3 år, och för 
130 patienter har det gått 2 år sedan operation.
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Finansiell information

Koncernen 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,0 MSEK (0,5) 
under tredje kvartalet och till 2,9 MSEK (1,6) under första 
nio månaderna. Resultat före skatt uppgick till –12,9 MSEK 
(–13,5) för kvartalet och –42,5 MSEK (–45,5) för första nio 
månaderna. De inledande kostnaderna för att gå in på den 
amerikanska marknaden har under kvartalet uppgått till 
2,1 MSEK (0,3).

Finansiell ställning  
Koncernens kassa och likvida medel uppgick vid periodens 
slut till 29,9 MSEK (87,5). I syfte att säkerställa verksam-
hetens drift på lång sikt ingicks ett finansieringsavtal med 
European Select Growth Opportunities Fund i februari  
vilket godkändes av årsstämman i april 2018. Avtalet inne-
bär att bolaget får tillgång till 70 MSEK över 36 månader 
varav 7 MSEK nyttjades under det andra kvartalet 2018.  
Se mer information om finansieringsavtalet nedan samt på 
bolagets hemsida. Styrelsen utvärderar löpande bolagets 
finansiella behov och finansiella ställning samt ser över den 
bästa kapitalstrukturen för bolaget. Skulle behov av ytter-
ligare kapitaltillskott uppstå är styrelsens bedömning att 
bolaget har goda förutsättningar att säkerställa framtida 
finansiering antingen med stöd av nuvarande kreditfacilitet 
eller genom en riktad nyemission av aktier.

Soliditeten uppgick till 82,4% (93,6). Koncernens inves-
teringar i immateriella tillgångar uppgick under kvartalet 
till 2,1 MSEK (1,3), varav 0,6 MSEK (0,6) avsåg aktiverade ut-
vecklingsutgifter och under första nio månaderna uppgick 
de immateriella investeringarna till 7,5 MSEK (5,2) varav 3,6 
MSEK (2,4) avsåg aktiverade utvecklingsutgifter och reste-
rande investeringar hänförde sig till patent. Investeringar i 
materiella tillgångar uppgick under kvartalet och första nio 
månaderna till – SEK (0,0).

Personal 
Antal anställda i Koncernen vid periodens slut var 24 (27). 

Moderbolaget 
Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättning uppgick till 0,1 MSEK (–) under tredje 
kvartalet och 0,3 MSEK (–) under första nio månaderna. 
Resultat före skatt uppgick till –6,9 MSEK (–5,7) för kvartalet 
och –21,8 MSEK (–22,7) för första nio månaderna.

Finansiell ställning 
Moderbolagets kassa och likvida medel vid periodens slut 
uppgick till 19,9 MSEK (78,9). Soliditeten uppgick till 95,4% 
(98,0). Investeringar i immateriella tillgångar, aktiverade 
utvecklingsutgifter, uppgick för kvartalet till 0,6 MSEK (0,6) 
och 3,6 MSEK (2,4) under första nio månaderna. Investe-
ringar i materiella tillgångar uppgick till – MSEK (–) för både 
kvartalet och första nio månaderna.

Personal 
Antal anställda i Moderbolaget vid periodens slut var 13 
(13). 

  
Närståendetransaktioner 
Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har under 
perioden konsultarvode för löpande arbete samt arbete i 
Clinical Advisory Board utgått med 0,4 MSEK (0,5). 

Som en teknisk åtgärd för att tillgodose Investerarnas 
krav om omedelbar tillgång till sina aktier har ett antal 
aktieägare under en övergångsperiod lånat ut sina aktier 
till det emissionsinstitut som engagerats för avtalet. 

Avrundningar
På grund av avrundning kan summan av siffror avvika. 

Episurf Medicals strategi bygger på fyra hörnstenar:

Ta fram kliniska och hälso-
ekonomiska data till stöd 
för Episealer®-teknologin

Etablera Episealer®-teknologin  
hos en stor användarbas av 
ortopeder och Key Opinion 
Leaders globalt

Säkerställa produktions-  
och ersättningsmöjligheter 
för höglönsamma produkter

Säkerställa teknologisk  
relevans och en hög 
innovationsgrad
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Finansieringsavtalet
I syfte att säkerställa verksamhetens drift på lång sikt 
ingicks ett finansieringsavtal med European Select Growth 
Opportunities Fund (”ESGOF”) i februari vilket godkändes 
av årsstämman i april 2018. Avtalet innebär att bolaget får 
tillgång till 70 MSEK över 36 månader i form av konvertibla 
skuldebrev fördelat på ett antal trancher. 

I samband med varje tranch av konvertibler ges även 
teckningsoptioner ut till ESGOF. 

I samband med att konvertibler och teckningsoptioner  
emitteras till ESGOF ställs även teckningsoptioner ut 
vederlagsfritt till befintliga aktieägare. Fullt utnyttjande av 
dessa teckningsoptioner skulle innebära att ytterligare ca 
70 MSEK tillförs bolaget.

Nyckelvillkor i konvertibelavtalet
»  Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 50 000 

kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid 
på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om 
emission av konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. 
Under löptiden kan investeraren begära att konvertera 
vissa eller alla konvertibler till en rörlig konverteringskurs 
motsvararande en 8-procentig rabatt av den lägsta dag-
liga volymvägda genomsnittskursen under de senaste 15 
handelsdagarna före dagen för konvertering under vilka 
investeraren inte har sålt någon aktie på marknaden. 

»  Vid en sådan begäran om konvertering har Episurf 
Medical möjlighet att återbetala, efter eget godtycke, i 
kontanter, aktier i Episurf Medical eller en kombination av 
båda. Detta gör det möjligt för Episurf Medical att minska 
potentiella utspädningseffekter till följd av konvertiblerna. 

»  Episurf Medical betalar en avgift motsvarande 4 procent 
av det sammanlagda beloppet för konvertiblerna som 
utfärdats i enlighet med den begärda tranchen. 

»  Vid händelse av försumlighet utgår det en ränta om 15 
procent för varje enskild konvertibel. 

Huvudsakliga egenskaper för teckningsoptionerna 
utgivna till ESGOF
»  ESGOF erhåller teckningsoptioner utan ytterligare veder-

lag i samband med att en tranch av konvertibler emitte-
ras. Antalet bestäms utifrån aktuell aktiekurs i samband 
med att tranchen genomförs.

»  Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från 
dagen då styrelsens beslut om emission av teckningsop-
tioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående 
från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje 
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med 
förbehåll för standardjusteringar) i Episurf Medical till ett 
fast lösenpris motsvarande en 120-procentig premie i 
förhållande till referenspriset på dagen för Episurf  
Medicals begäran om utgivande av en ny tranche. 

Nyckelvillkor teckningsoptioner emitterade till be-
fintliga aktieägare
»  I samband med att konvertibler och teckningsoptioner 

ges ut till ESGOF emitteras även teckningsoptioner veder-
lagsfritt till befintliga aktieägare, antalet bestäms utifrån 
aktuell aktiekurs i samband med att tranchen genomförs.

»  Aktieägaroptionerna har samma egenskaper som teck-
ningsoptionerna och tas upp till publik handel.

Nyttjande av konvertibler och teckningsoptioner
»  Första tranchen genomfördes under det andra kvartalet 

2018 som en riktad emission om 7 MSEK genom utgivan-
de av 140 konvertibler med 1 147 540 tillhörande teck-
ningsoptioner till ESGOF. I samband med detta emittera-
des även 1 131 462 teckningsoptioner till aktieägarna.  
Samtliga teckningsoptioner har en lösenkurs på 6,10 kr. 
Se tabell nedan för uppföljning av antal utestående och 
nyttjade konvertibler och teckningsoptioner.

Uppföljningstabell, finansieringsavtalet

Finansiering, MSEK Totalt Nyttjad
Kvar att  

använda

European Select Growth Opportunities Fund 70,0 7,0 63,0

Konvertibler

Tranch
Belopp före 

avgifter Datum
Antal utgivna 

konvertibler
Antal  

utnyttjade
Antal  

utestående

KV1 7 MSEK 2018-05-23 140 48 92

Sammanfattning av redovisning

Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev 7,0
Transaktionskostnader –0,3
Nettobehållning 6,7
Belopp klassificerat som eget kapital –0,5
Konverterade skuldebrev –2,4
Upplupen ränta 0,5
Redovisat värde på skuld per den 30 september 2018 4,3

Teckningsoptioner

Tranch
Utgivnings-

datum Löptid Lösenpris
Utgivna  

optioner
Antal  

utnyttjade
Antal  

utestående

KV1/TO4B 2018-05-23 5 år 6,10 2 279 002 0 2 279 002
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Övrig information

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Episurf Medicals väsentliga affärsrisker består, för Koncernen 
såväl som för Moderbolaget, av att erhålla myndighetsgod-
kännande och marknadsacceptans, av utfallet av kliniska 
studier, möjligheten att skydda immateriella rättigheter, 
möjligheten att få rätt reimbursement för koncernens  

 
produkter och beroende av nyckelpersoner och partners.  
Bolaget ser inte några nya väsentliga risker för de kom- 
mande tre månaderna. För en utförligare beskrivning av  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till  
Episurf Medicals årsredovisning.

De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical per den 30 september 2018

Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital, % Röster, %

Serendipity Ixora AB 4 601 519 0 14,8 33,2
JP Morgan Bank, Luxemburg 112 066 2 162 916 7,3 6,0
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 1 506 224 4,8 3,6
Skandinaviska Enskilda Banken, W8IMY 0 1 376 356 4,4 3,3
AMF Aktiefond småbolag 0 1 164 448 3,7 2,8
Gile Medicinkonsult AB 279 945 142 954 1,4 2,4
LMK Forward AB 0 938 000 3,0 2,3
Swedbank Försäkring AB 0 720 533 2,3 1,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 674 251 2,2 1,6

Pål Ryfors* 0 666 393 2,1 1,6

Totalt, de 10 största ägarna 4 993 530 9 352 075 46,1 58,4

Totalt, övriga aktieägare 263 548 16 517 756 53,9 41,6

Totalt 5 257 078 25 869 831 100,0 100,0

*  Pål Ryfors har lånat ut 350 000 aktier till European Select Growth Opportunities Fund och äger totalt 1 016 393 aktier. Ingen ränta utgår.

Aktieinformation 
Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie  
A och serie B. Varje aktie av serie A medför tre röster på 
bolagsstämma och varje aktie av serie B medför en röst  
på bolagsstämma. Aktier av serie B handlas från och med 
11 juni 2014 på Nasdaq Stockholm med symbolen EPIS B. 

30 september 2018

A-aktier 5 257 078 
B-aktier 25 869 831 
Totalt antal aktier 31 126 909 
Antal röster 41 641 065 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens  
och  moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som  

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 25 oktober 2018

Dennis D. Stripe Wilder Fulford
Styrelseordförande Styrelseledamot

Christian Krüeger Leif Ryd Laura Shunk
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Pål Ryfors
Vd och koncernchef

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Episurf Medical AB (publ) per den 30 september 2018 och 
den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning  
och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 

enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den  
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grun-
dad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 
för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Stockholm den 25 oktober 2018
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till styrelsen i Episurf Medical AB (publ)
Org nr 556767-0541
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Koncernens resultaträkning

MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1,0 0,5 2,9 1,6 2,5
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6
Summa rörelsens intäkter 1,1 0,6 3,2 1,8 3,1

Rörelsens kostnader
Handelsvaror –0,8 –0,6 –2,4 –1,5 –2,3
Övriga externa kostnader –8,6 –6,5 –27,1 –23,1 –31,9
Personalkostnader –5,1 –7,3 –20,2 –25,0 –33,3
Aktiverat arbete för egen räkning 2,1 1,3 7,5 5,2 7,4
Avskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –1,3 –1,0 –3,4 –3,1 –4,2
Rörelsens kostnader –13,7 –14,1 –45,6 –47,4 –64,2

Rörelseresultat –12,6 –13,5 –42,4 –45,6 –61,2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter – 0,0 0,4 0,0 0,1
Räntekostnader och  
liknande resultatposter –0,3 0,0 –0,5 0,0 0,0
Resultat från finansiella poster –0,3 0,0 –0,1 0,0 0,1

Resultat före skatt –12,9 –13,5 –42,5 –45,5 –61,1

Skatt på periodens resultat 0,0 –0,1 0,0 –0,1 0,0
Periodens resultat –12,9 –13,6 –42,5 –45,6 –61,1

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare –12,9 –13,6 –42,5 –45,6 –61,1
Resultat per aktie före och efter  
utspädning –0,42 –0,44 –1,38 –1,67 –2,17
Genomsnittligt antal aktier 31 032 699 30 703 416 30 829 778 27 260 552 28 128 343

Koncernens rapport  
över totalresultatet
MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Periodens resultat –12,9 –13,6 –42,5 –45,6 –61,1

Övrigt totalresultat för året:
Övrigt totalresultat som kan omföras till 
periodens resultat, netto efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Summa totalresultat för perioden –12,9 –13,6 –42,5 –45,6 –61,1
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Koncernens balansräkning

MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 9,3 5,8 6,8 
Patent 10,9 9,1 9,3 
Summa Immateriella anläggningstillgångar 20,2 14,9 16,0 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0,1 0,3 0,2 
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,3 0,2 

Summa anläggningstillgångar 20,4 15,1 16,3 

Omsättningstillgångar
Varulager 1,8 1,4 1,7 
Kundfordringar 0,5 0,7 1,0 
Övriga fordringar 2,0 0,9 1,2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,4 2,1 1,8 
Likvida medel, tillgodohavande hos bank 29,9 87,5 71,3 
Summa omsättningstillgångar 35,5 92,8 77,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 55,9 107,9 93,3 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 46,1 101,0 85,6 

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 0,1 0,0 0,0 
Summa långfristiga skulder 0,1 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1,6 2,7 2,5 
Kortfristiga räntebärande skulder 4,3 – –
Övriga skulder 1,3 1,2 1,4 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,6 2,9 3,8 
Summa kortfristiga skulder 9,8 6,8 7,7 

Summa skulder 9,9 6,9 7,7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55,9 107,9 93,3 

Soliditet, % 82,4 93,6 91,7 
Eget kapital per aktie, SEK 1,48 3,31 2,80 
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Koncernens förändringar  
i eget kapital

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

MSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserat  
resultat inklusive 

årets resultat
Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 4,8 237,0 0,6 –193,7 48,7
Totalresultat
Årets resultat –0,0 –61,1 –61,1
Summa totalresultat –0,0 –61,1 –61,1

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader* 4,4 93,3 97,7
Utgivna optioner till personal 0,3 0,3
Summa transaktioner med aktieägare 4,4 93,3 0,3 98,0

Utgående balans per 31 december 2017 9,2 330,4 0,6 –254,6 85,6

Ingående eget kapital per 1 januari 2018 9,2 330,4 0,6 –254,6 85,6
Totalresultat
Periodens resultat –0,1 –42,5 –42,6
Summa totalresultat –0,1 –42,5 –42,6

Transaktioner med aktieägare
Utgivna teckningsoptioner 0,5 0,5
Apportemission,  
vid konvertering av skuldebrev** 0,2 2,2 2,4

Utgivna optioner till personal 0,2 0,2
Summa transaktioner med aktieägare 0,2 2,7 0,2 3,1

Eget kapital per 30 september 2018 9,3 333,1 0,4 –296,8 46,1

  * Emissionskostnader uppgick till 11,8 MSEK.
** Se mer information om finansieringsavtalet under finansiell information på sidan 7.



EPISURF MEDICAL | KVARTALSRAPPORT Q3 2018 13

MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten
Rörelseresultat –12,6 –13,5 –42,4 –45,6 –61,2
Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet
Återläggning av avskrivningar 1,3 1,0 3,4 3,1 4,2
Personaloptionskostnader –0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Erhållen ränta –0,1 0,0 0,4 0,0 0,1
Erlagd ränta –0,0 0,0 –0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapitalet –11,5 –12,4 –38,4 –42,4 –56,8

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring varulager 0,2 –0,3 –0,1 –0,3 –0,6

Förändring kundfordringar 0,4 –0,1 0,5 –0,1 –0,4

Förändring övriga kortfristiga fordringar 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Förändring övriga kortfristiga skulder –2,4 –1,9 –3,1 –4,8 –3,9
Förändringar i rörelsekapitalet –1,5 –2,0 –2,3 –5,0 –4,6

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –13,0 –14,4 –40,7 –47,3 –61,4

Kassaflöde från investerings
verksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar –2,1 –1,3 –7,5 –5,2 –7,4
Investeringar i materiella tillgångar – – – – –
Kassaflöde från investerings
verksamheten –2,1 –1,3 –7,5 –5,3 –7,5

Kassaflöde från finansierings
verksamheten
Investering köpoptioner – 0,1 0,1 0,1 0,1
Nyemission – – – 97,7 97,7
Emission av konvertibler* – – 6,7 – –
Kassaflöde från finansierings
verksamheten – 0,1 6,8 97,8 97,8

Periodens kassaflöde –15,0 –15,6 –41,4 45,2 29,0
Likvida medel vid periodens början 44,9 103,1 71,3 42,3 42,3
Likvida medel vid periodens slut 29,9 87,5 29,9 87,5 71,3

* Avser nyttjad del av finansieringsavtalet netto om transaktionskostnader.

Koncernens rapport  
över kassaflöden
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Moderföretagets resultaträkning

MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2
Örviga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa rörelsens intäkter 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –4,7 –3,0 –14,2 –14,4 –19,2
Personalkostnader –2,3 –3,0 –9,5 –9,7 –13,2
Aktiverat arbete för egen räkning 0,6 0,6 3,6 2,4 3,7
Avskrivningar materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –0,5 –0,3 –1,5 –1,0 –1,4
Summa rörelsens kostnader –6,8 –5,8 –21,6 –22,8 –30,0

Rörelseresultat –6,7 –5,8 –21,3 –22,8 –29,7

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Räntekostnader och  
liknande resultatposter –0,2 0,0 –0,5 0,0 0,0
Resultat från finansiella poster –0,2 0,0 –0,5 0,0 0,1

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt –6,9 –5,7 –21,8 –22,7 –29,7

Resultat före skatt –6,9 –5,7 –21,8 –22,7 –29,7

Skatt på periodens resultat – – – – –
Periodens resultat –6,9 –5,7 –21,8 –22,7 –29,7

MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Periodens resultat –6,9 –5,7 –21,8 –22,7 –29,7

Övrigt totalresultat: 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – - –
Summa totalresultat –6,9 –5,7 –21,8 –22,7 –29,7

Moderföretagets rapport  
över övrigt totalresultat



EPISURF MEDICAL | KVARTALSRAPPORT Q3 2018 15

Moderföretagets balansräkning

MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 9,3 6,2 7,1 
Summa immateriella anläggningstillgångar 9,3 6,2 7,1 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0,0 0,1 0,1 
Summa materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,1 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 106,8 76,3 78,3 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 15,6 13,0 20,0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 122,4 89,3 98,2 

Summa anläggningstillgångar 131,7 95,6 105,5 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1,2 0,4 0,5 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,8 0,9 0,8 

Summa kortfristiga fordringar 2,0 1,4 1,3 
 

Kassa och bank 19,9 78,9 62,5 
Summa omsättningstillgångar 21,8 80,2 63,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 153,6 175,8 169,3 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 146,5 172,3 165,3 

Skulder
Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 
Summa långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0,3 1,3 0,9 
Kortfristiga räntebärande skulder 4,3 – –
Övriga skulder 0,5 0,6 0,6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,9 1,6 2,5 
Summa kortfristiga skulder 7,0 3,5 4,0 

Summa skulder 7,0 3,5 4,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 153,6 175,8 169,3 
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Moderföretagets förändringar  
i eget kapital

MSEK
Aktie-

kapital
Utveck-

lingsfond
Överkurs-

fond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat Totalt

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 4,8 1,1 235,8 –110,4 –34,1 97,2
Totalresultat
Årets resultat –29,7 –29,7
Resultatdisposition enligt beslut  
vid bolagsstämma

Resultat balanserat i ny räkning –34,1 34,1 0,0

Utvecklingsfond 3,5 –3,5 0,0
Summa totalresultat 4,5 –148,0 –29,7 67,5

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader* 4,4 93,3 97,7
Utgivna optioner till personal 0,1 0,1
Summa transaktioner med aktieägare 4,4 93,5 97,8

Eget kapital per 31 december 2017 9,2 4,5 329,3 –148,0 –29,7 165,3

Ingående eget kapital per 1 januari 2018 9,2 4,5 329,3 –148,0 –29,7 165,3
Totalresultat

Periodens resultat –21,8 –21,8
Resultatdisposition enligt beslut  
vid bolagsstämma
Resultat balanserat i ny räkning –29,7 29,7 –
Utvecklingsfond 2,9 –2,9 –
Summa totalresultat 9,2 7,4 329,3 –180,6 –21,8 143,6

Transaktioner med aktieägare
Utgivna teckningsoptioner 0,5 0,5
Apportemission,  
vid konvertering av skuldebrev** 0,2 2,2 2,4
Utgivna optioner till personal 0,1 0,1
Summa transaktioner med aktieägare 0,2 2,7 0,1 2,9

Eget kapital per 30 september 2018 9,3 7,4 332,0 –180,5 –21,8 146,5

  * Emissionskostnader uppgick till 11,8 MSEK.
** Se mer information om finansieringsavtalet under finansiell information på sidan 7.
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MSEK jul–sep 2018 jul–sep 2017 jan–sep 2018 jan–sep 2017 jan–dec 2017

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten
Rörelseresultat –6,7 –5,8 –21,3 –22,8 –29,7
Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet
Återläggning av avskrivningar 0,5 0,3 1,5 1,0 1,4
Erhållen ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Erlagd ränta –0,0 0,0 –0,0 0,0 0,0
Förändring långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet –6,2 –5,4 –19,8 –21,8 –28,3

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring övriga kortfristiga fordringar 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1

Förändring kortfristiga skulder –0,9 –0,1 –2,0 –7,0 –6,6
Förändringar i rörelsekapitalet –0,5 0,4 –1,9 –7,0 –6,5

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –6,7 –5,0 –21,7 –28,8 –34,8

Kassaflöde från investerings
verksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar –0,6 –0,6 –3,6 –2,4 –3,7
Förändring finansiella tillgångar –7,7 –8,8 –24,1 –27,9 –36,9
Kassaflöde från investerings
verksamheten –8,4 –9,4 –27,7 –30,3 –40,6

Kassaflöde från finansierings
verksamheten

Investering köpoptioner – 0,1 0,1 0,1 0,1

Nyemission – – – 97,7 97,7
Emission av konvertibler* – – 6,7 – –
Kassaflöde från finansierings
verksamheten – 0,1 6,8 97,8 97,8

Periodens kassaflöde –15,1 –14,3 –42,6 38,8 22,4
Likvida medel vid periodens början 35,0 93,2 62,5 40,1 40,1
Likvida medel vid periodens slut 19,9 78,9 19,9 78,9 62,5

*Avser nyttjad del av finansieringsavtalet netto om transaktionskostnader.

Moderföretagets kassaflödesanalys
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Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för Koncernen har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering, samt tillämpliga be-
stämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
Moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen. 

Koncernens redovisningsprinciper och beräknings-
metoder är oförändrade från tidigare år med undantag 
från att bolaget har valt att förtydliga vilka kostnader som 
bolaget har aktiverat för egen räkning samt kostnad för 
handelsvaror och har därmed räknat om jämförelsesiffror 
för både koncernen och moderbolaget.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper 
IFRS 9, Finansiella instrument samt IFRS 15 intäkter från 
avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018.

IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning 
av finansiella tillgångar och skulder och ersätter de delar i 
IAS 39 som är relaterade till klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar 
ska klassificeras i tre värderingskategorier, upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet eller 
verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen 
beror på företagets affärsmodell och instrumentets karak-
täristika. Bolaget har gjort bedömningen att standarden i 
nuläget inte har haft någon effekt.

IFRS 15 behandlar hur redovisningen av intäkter ska 
ske. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden er-
håller kontrollen över den försålda varan eller tjänsten och 
har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan 
eller tjänsten. Standarden innebär en utökad upplysnings-
skyldighet med information om bland annat intäktsslag, 
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäkts-
redovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets 
kundkontrakt. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 
Entreprenadavtal. Bolaget har gjort bedömningen att 
standarden i nuläget inte har någon effekt men att detta 
kan ändras på sikt i samband med att bolaget ändrar sin 
nuvarande avtalsstruktur vid högre intäkter.

IFRS 16, IFRS 16 Leasingavtal ersätter existerande IFRS 
relaterade till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 
Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal 
innehåller ett leasingavtal. Koncernen planerar att tillämpa 
standarden från den 1 januari 2019.

IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala 
effekten är att alla leasingavtal som idag redovisas som 
operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som 
liknar nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal. 
Det innebär att även för operationella leasingavtal behöver 
tillgång och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av 
kostnader för avskrivningar och ränta – till skillnad mot idag 
då ingen redovisning sker av hyrd tillgång och relaterad 
skuld, och då leasingavgifterna periodiseras linjärt som lea-
singkostnad. Bolaget har gjort den initiala bedömningen av 

de potentiella effekterna på sina finansiella rapporter, men 
har ännu inte slutfört den mer ingående analysen. Bolagets 
initiala bedömning är att det inte kommer att vara någon 
väsentlig effekt för koncernens leasingavtal.

Balanserade utgifter för utveckling av produkter
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av identifierbara och unika produkter som 
kontrolleras av Koncernen, redovisas som immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
1)  Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att 

den kan användas,
2)  Företagets avsikt är att färdigställa produkten och att 

använda och sälja den,
3)  Det finns förutsättningar att använda eller sälja  

produkten,
4)  Det kan visas hur produkten genererar troliga framtida 

ekonomiska fördelar,
5)  Advekata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 

att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
produkten finns tillgängliga, och

6)  De utgifter som är härnförliga till produkten under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del 
av aktiverade utvecklingskostnader innefattar utgifter för 
anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa 
kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter 
som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i 
efterföljande period. Koncernen har bedömt samtliga ovan 
kriterier vara uppfyllda under perioden varför nedlagda 
kostnader för utveckling har aktiveras.

Not 2 Transaktioner med närstående

Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsul-
tarvode för löpande arbete samt arbete i Clinical Advisory 
Board utgått med 0,4 MSEK (0,5). Styrelsens ordförande 
Dennis D. Stripe har erhållit – MSEK (0,3) som ersättning 
under året för arbete som arbetande styrelseordförande.

Som en teknisk åtgärd för att tillgodose Investerarnas 
krav om omedelbar tillgång till sina aktier har ett antal 
aktieägare under en övergångsperiod lånat ut sina aktier 
till det emissionsinstitut som engagerats för avtalet. 

Not 3 Nettoomsättning fördelat per land

MSEK jul-sep 2018  jul-sep 2017

Tyskland 0,0 0,0
Sverige 0,7 0,4
Övriga länder i Europa 0,3 0,1
Övriga länder utanför Europa 0,0 0,0

Summa nettoomsättning 1,0 0,5

Noter
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Not 4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Kortfristiga räntebärande skulder
MSEK jul-sep 2018  jul-sep 2017

Erhållen likvid från emission av konvertibla  
skuldebrev 7,0 –
Transaktionskostnader 0,3 –

Nettobehållning 6,7 –

Belopp klassificerat som eget kapital 0,5 –

Konvertering konvertibel 2,4 –

Upplupen ränta 0,5 –

Redovisat värde per den 30 september 2018 4,3 –

Övriga finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen redovisas till  
anskaffningsvärde vilket bedöms vara en god approximation till posternas  
verkliga värde.
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Ordlista
Artificiell intelligens (AI): Teorin och utvecklingen av 
datorsystem som kan utföra uppgifter som normalt kräver 
mänsklig intelligens, såsom visuell uppfattning, taligen-
känning, beslutsfattande och översättning mellan språk.

Artros: Artros är ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som 
karaktäriseras av sviktande ledfunktion med varierande 
destruktion av ledbrosk och ombyggnad av lednära ben. 

Artroskopi: Undersökning, ibland tillsammans med 
behandling, av insidan av en led med hjälp av ett artroskop 
(en typ av titthålskirurgi).

Brosk: Stötdämpande och friktionsminskande vävnad. I 
lederna finns ledbrosk som är ett tunt lager vävnad som 
täcker änden av ben och möjliggör rörelse med låg friktion.

Broskskada av grad III (ICRS-skala): Broskskada ner till 
det underliggande benet.

Broskskada av grad IV (ICRS-skala): Skada i brosk och 
under liggande ben.

Bruttoorderingång: Bruttoorderingången representerar 
det sammanlagda värdet av Episealer®-order mottagna och 
godkända av ansvarig kirurg under den aktuella perioden.

CE-märkning: CE-märkning betyder att tillverkaren eller 
importören intygar att produkten uppfyller EU:s grundläg-
gande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Därefter genomgår 
produkten ifråga en granskning av anmält organ (Notified 
Body) som beslutar om produkten uppfyllt de produktkrav 
som ställs på produkten ifråga inom EU. CE-märkningen 
innebär att tillverkaren eller importören har de formella 
godkännanden som krävs för att få sälja och marknadsföra 
produkten på den europeiska marknaden.

CT: Datortomografi, skiktröntgen. Används inom medicinsk 
diagnostik för att avbilda patienten i tre dimensioner.

Debridement: Avlägsnande av skadad vävnad.

Degenerativt ursprung: Förhållanden under vilka celler,  
vävnader eller organ försämras och förlorar funktion.  
I degenerativ ledsjukdom (artros) sker försämringen på 
grund av förslitning eller nedbrytning av brosk.

FDA: US Food and Drug Administration.

Fokal broskskada: En broskskada i ett begränsat,  
väldefinierat område.

Definitioner
Allmänt: Alla belopp i tabeller är i Mkr om inget annat 
anges. Alla värden inom parantes () är jämförelsesiffror för 
samma period föregående år om inget annat anges.

Soliditet: Eget kapital vid periodens slut i procent av 
balansomslutningen. Soliditeten visar den mängd tillgångar 
som aktierna har som en nettofordran.

Godkända order: Order som har godkänts för opera-
tion av ansvarig ortoped, är i produktion och kommer att 
faktureras. 

Huvudprövare: Den person som ansvarar för den veten-
skapliga och tekniska inriktningen av hela kliniska studien 
(till exempel huvudansvar för alla kliniker som deltar i en 
multicenterstudie).

Hyalint brosk: Naturligt brosk som bekläder bland annat 
friska ledytor.

Hydroxyapatit: Även hydroxylapatit, en mineralförening 
som är huvudkomponenten i mänsklig benvävnad samt 
huvud mineralen i tandemalj och tandben.

Indikation: Inom medicin är en indikation en giltig 
anledning att använda ett visst test, en medicinering, ett 
förfarande eller en operation.

Invasiva behandlingsalternativ: Behandlingar som 
innebär kirurgiska ingrepp.

Investigational Device Exemption (IDE): Ett tillstånd 
som tillåter att produkten under prövning får användas i 
en klinisk studie för att samla data om säkerhet och klinisk 
effektivitet.

Kobolt: Grundämne som ofta ingår i metallegeringar som 
används i knäproteser.

Koboltkrom: Metallegering som ofta används i knäprote-
ser.

KOL: Key Opinion Leader, framstående och opinionsbil-
dande kirurg.

KOOS: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, ett 
frågeformulär som används för att bedöma patientens 
uppfattning om sitt knä och relaterade problem.

Mikrofrakturering: Kirurgisk behandlingsmetod som kan 
användas vid behandling av avgränsade broskskador (inte 
utbredd artros), i ett försök att stimulera tillväxt av nytt 
brosk.

Mosaikplastik: En kirurgisk teknik för behandling av brosk-  
och bendefekter där cylindriska brosk- och benpluggar 
skördas från mindre viktbärande ytor i knäleden och  
implanteras i det skadade området.
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MR/MRI: Magnetisk resonanstomografi, eller i dagligt tal 
magnetkameraundersökning. En medicinsk avbildnings-
teknik där bilder erhålls med hjälp av ett starkt magnetfält, 
vilket ger användaren möjlighet att få tredimensionell 
bilddata av patienten.

Orderstock: Orderstocken representerar alla order som 
har bokförts men där inga intäkter har redovisats.

Ortopedi: Den medicinska specialitet som fokuserar på 
skador och sjukdomar i kroppens muskeloskeletala system. 
Detta komplexa system innefattar ben, leder, ligament, 
senor, muskler och nerver.

Osteokondral autograft-procedur: Se Mosaikplastik.

Osteokondrala skador: Skador i brosk och underliggan-
de ben.

Premarket Approval-ansökan (PMA): FDA:s process för 
vetenskaplig och regulatorisk granskning för att utvärdera 
säkerheten och den kliniska effektiviteten hos medicintek-
niska produkter av klass III. En framgångsrik PMA-ansökan 
resulterar i marknadsgodkännande i USA för produkten.

Protes: En konstgjord kroppsdel, till exempel en konst-
gjord arm eller ett ben. Benämningen protes används 
också om vissa av de implantat som används i kroppen, till 
exempel höft- och knäproteser.

Reimbursement: Är samlingsnamnet för de finansiella 
ersättningssystem som är av betydelse för hur betalning 
sker för olika medicinska ingrepp.

Traumatiska skador: Skador som kan hänföras till yttre 
våld till exempel fallskador.

VAS: Visual Analogue Scale, en psykometrisk svarsskala 
som används som smärtskala i frågeformulär.
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Episurf Medical 
– en unik lösning för varje patient

EPISURF MEDICAL GRUNDADES 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv 
genom skräddarsydda behandlingsalternativ. Vi sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. 
Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassar vi inte bara varje implantat 
utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare 
och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

En egenutvecklad IT-plattform för patientspecifik 
design och förplanerad kirurgi 
Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget 
för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp  
och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och 
tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvud- 
fokus på tidiga artrosförändringar i knäleden.

Tre olika knäimplantat  
med fokus på förstadiet till artros 
Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika  
implantat på marknaden.
»  Episealer® Condyle Solo för behandling av  

brosk- och benskador på femorala kondylerna  
i knäleden.

»  Episealer® Trochlea Solo för behandling av  
broskskador i området under knäskålen  
(trochleaområdet).  

»  Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga  
brosk- och benskador både på femorala kondylerna  
och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument
Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska  
borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk 
borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid 
mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med  
djupa underliggande benskador i knäleden. 

Patent och patentansökningar
Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn 
av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf 
Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya inn-
ovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf 
Medical har i dagsläget cirka 140 patent och patentansök-
ningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patent-
familjer.

»  Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm och en egen  
försäljningsorganisation i Europa. 

»  Aktien (EPIS B) är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.

Episealer®  
Condyle Solo

Episealer®  
Trochlea Solo

Episealer®  
Femoral Twin
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