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Delårsrapport för tredje kvartalet 2022
1 juli – 30 september, 2022

Tredje kvartalet i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till TSEK 17,496 (8,922).

• Resultatet efter skatt uppgick till -TSEK 19,556 (16,531).

• Resultatet per aktie var SEK –0.3 (–0.3).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

TSEK –20,401 (–34,670).

Första nio månaderna i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till TSEK 37,055 (22,552).

• Resultatet efter skatt uppgick till TSEK 67,440 (65,192).

• Resultatet per aktie var -SEK –1.2 (–1.5).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

SEK –63,288 (–69,173).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

•  Artikel i World Neurosurgery visar positiva 

behandlingsresultat samt total avsaknad av 

implantatrelaterade komplikationer vid användning av 

OssDsign Cranial PSI.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

•  OssDsign utökar Catalyst-portföljen och lanserar en ny 

produkt anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp.

•  OssDsign når milstolpen 100 patienter i sitt PROPEL-

register tidigare än väntat.

•  De första resultaten från en långtidsuppföljning av 

OssDsign Catalyst uppvisar noll procent produktrelaterade 

komplikationer.

Finansiell översikt
2022 2021 2022 2021 2021

Koncernen 1 juli – 30 sep 1 juli – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

Nettoomsättning, TSEK 17 496 8 922 37 055 22 552 31 726

Rörelseresultat, TSEK -19 566 -16 453 -67 588 -64 926 -89 702

Resultat efter skatt, TSEK -19 556 -16 531 -67 440 -65 192 -93 918

Soliditet, % 70% 74% 70% 74% 76%

Resultat per aktie, SEK -0.3 -0.3 -1.2 -1.5 -1.9

Genomsnittligt antal anställda 48.0 42.9 47.5 43.4 44.1
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Två saker är särskilt iögonfallande när vi stänger det tredje kvartalet 2022: Vi rapporterar 

återigen rekordstor tillväxt och vi börjar tydligt se den transformerande potential som det 

nanosyntetiska bengraftet OssDsign Catalyst har för vårt företag. Den totala försäljningen 

under kvartalet uppgick till 17,5 miljoner kronor, en ökning med 96% jämfört med samma period 

förra året (71% tillväxt vid konstanta växelkurser). Intäkterna för OssDsign Catalyst uppgick 

till 6,6 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket motsvarar 38% av globala intäkter. Detta 

innebär också att OssDsign Catalyst under Q3 blev den största produkten i USA, världens 

största marknad för ortopedi och ryggradskirurgi, vilket tydligt bidrog till den exponentiella 

tillväxten på 144% som rapporterades i regionen.

Första långtidsuppföljningen av OssDsign Catalyst inger förtroende 

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxten av frisk benvävnad efter 

steloperation i ryggraden. Efter kvartalets slut presenterades den första långtidsuppföljningen 

av OssDsign Catalyst och sedan lanseringen i augusti 2021 har 511 enheter sålts. 

Uppföljningsdata visar vidare att inga produktrelaterade anmärkningar rapporterats, vilket 

ger starkt stöd till säkerhetsprofilen för OssDsign Catalyst och inger stort förtroende för 

produkten framåt. Detta är den första långtidsuppföljningen efter marknadsintroduktionen av 

OssDsign Catalyst, och den kommer att följas av ytterligare uppföljningar under kommande år. 

Första 100 patienterna redan rekryterade till PROPEL

För att ytterligare underbygga den evidens som krävs för att stödja en framgångsrik 

kommersialisering fortsätter vi att samla in kliniska data för OssDsign Catalyst. I januari 

etablerade vi PROPEL, vårt USA-baserade prospektiva multicenterregister för steloperation i 

ryggraden. Vi satte då ett ambitiöst mål att rekrytera 100 patienter innan årsskiftet, men det 

stora intresset från kirurger att själva utvärdera OssDsign Catalyst i sin egen miljö har snabbat 

på rekryteringen, vilket gjorde att vi redan i början av november nådde 100 patienter. Vi är 

väldigt nöjda med denna utveckling – ju förr vi samlar in stora mängder real-world data, desto 

snabbare kan vi publicera klinisk evidens till stöd för de väldigt övertygande pre-kliniska data 

som genererats för OssDsign Catalyst.

Parallellt genomför vi också den kliniska studien TOP FUSION i Ungern, där patientrekryteringen 

avslutades i april 2022. Hittills noterar vi 100%-ig uppföljning för alla patienter som nått 

respektive post-operativ milstolpe vid 3, 6 eller 12 månader.

Utökat sortiment av Catalyst öppnar nya dörrar 

I november meddelade vi att vi planerar att lansera en ny storlek av OssDsign Catalyst under 

första kvartalet 2023. Tillägget av ett mindre 1cc-alternativ innebär att storlekssortimentet 

för OssDsign Catalyst blir komplett och att användningsområdet för OssDsign Catalyst utökas 

till både operationer i halsryggraden och mindre extremiteter. Vidare breddar den nya storleken 

vår kommersiella potential eftersom ett komplett storlekssortiment ökar konkurrenskraften 

i sjukhusens godkännandeprocesser och gör det möjligt för oss att rikta in oss på så kallade 

ambulerande kirurgiska centra (ASC), och därmed nå en bredare grupp kirurger.

VD har ordet

Vår försäljning ett 

år efter lanseringen av 

OssDsign Catalyst visar 

att det är stor efterfrågan 

på nya produkter som kan 

förbättra steloperationer.

Ett år efter lanseringen skapar OssDsign 
Catalyst exponentiell tillväxt och visar 
transformerande potential
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Cranial PSI fortsätter vara överlägsen 

Under kvartalet ökade försäljningen av vårt patientspecifika implantat för kranialkirurgi, 

OssDsign Cranial PSI, med 24%. Implantatet fortsätter att imponera på neurokirurger över 

hela världen. I september publicerade ett oberoende kliniskt forskningsteam i New York, under 

ledning av Ralph Rahme, M.D., F.A.C.S., sina kliniska resultat och beskrev behandlingsresultatet 

med OssDsign PSI i den största amerikanska kohorten hittills. Studien omfattade 18 patienter 

som genomgick kranioplastik och visade att ingreppet var framgångsrikt i samtliga fall och 

att inga implantatrelaterade komplikationer inträffade under en medianuppföljningsperiod på 

6 månader. Resultaten pekar på styrkan hos våra banbrytande benersättningsprodukter och 

bidrar till en växande mängd kliniska bevis och publikationer i vetenskapliga tidskrifter som 

lyfter fram de låga frekvenserna av komplikationer i samband med användning av OssDsign 

Cranial PSI. 

Två innovativa produkter som accelererar tillväxten

Med Cranial PSI har OssDsign visat vad man kan uppnå när avancerad materialvetenskap 

kombineras med djupgående kirurgisk expertis. Den starka rapporterade försäljningen av 

OssDsign Catalyst bara ett år efter lanseringen visar att det finns en tydlig efterfrågan på nya, 

tekniskt avancerade produkter. Detta är mycket uppmuntrande, eftersom momentum sannolikt 

ökar i takt med att vi successivt levererar mer kliniska data som stödjer kommersialiseringen. 

Med tanke på att marknaden ännu inte återgått till det normala på grund av personalbrist och 

inställda eller framskjutna planerade operationer är vi mycket nöjda med kvartalets resultat 

och fortsatt övertygade om den framtida försäljningsutvecklingen i företaget. Vi har nu 

definitivt nått en ny nivå med ett starkare erbjudande och större skalbarhet, vilket i slutändan 

accelererar vår tillväxt och vårt värdeskapande..

Morten Henneveld, VD
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Verksamhetsbeskrivning

En helt ny generation av benersättningsprodukter

Dagens benersättningsprodukter har begränsad förmåga att 

bidra till läkning av många typer av skador i skelettet, vilket leder 

till undermåliga kliniska resultat. OssDsign fokuserar på två 

särskilt utmanande områden där behandlingsresultaten hittills 

har varit långt ifrån acceptabla: skallbens- och ryggradsoperationer.

OssDsign Cranial PSI –  

patientspecifika implantat för skallbenskirurgi

OssDsign Cranial PSI är ett implantat som används i patienter 

som har förlorat en stor del av skallbenet. Implantatet är tillverkat 

av 3D-printad titan av medicinsk kvalitet, täckt av ett 

regenerativt kalciumfosfatmaterial. Medan titanskelettet 

förstärker implantatet och gör det möjligt att skapa större 

implantat som kan motstå fysisk och mekanisk påfrestning, ger 

det unika kalciumfosfatmaterialet läkande och regenerativa 

egenskaper som möjliggör återväxt av patientens eget ben. 

Långtidsuppföljningar från nära 1 500 operationer med Cranial 

PSI-implantat visar på exceptionellt goda behandlingsresultat. 

Många kraniala implantattekniker är förknippade med hög risk 

för komplikationer, vilket innebär stort lidande för patienterna 

och betydande kostnader för samhället – flera studier 

rapporterar infektionsfrekvenser på över 10%, vilket leder till att 

många implantat måste avlägsnas. Detta kan jämföras med att 

endast 1,6% av OssDsign Cranial PSI-implantaten behövt 

avlägsnas till följd av infektioner vid en medianuppföljningstid på 

22 månader. Den globala marknaden för skallbensimplantat 

uppskattas till 2,5 miljarder USD, med en förväntad genomsnittlig 

årlig tillväxttakt på 7% för perioden 2021–2025, varav den 

adresserbara marknaden för OssDsigns implantatprodukter 

uppskattas till 350 miljoner USD. OssDsign Cranial PSI har 

myndighetsgodkännanden i Europa, USA och Japan. 

Baserat på avancerad materialvetenskap utvecklar OssDsign benersättningsprodukter som stödjer 
kroppens egen läkningsförmåga. Därmed förbättras de kliniska resultaten inom ett stort antal 
ortopediska områden som alla har betydande behov av förbättrade behandlingar.

OssDsign Catalyst –  

syntetiskt bengraft för ryggradsoperationer 

Nästan 80% av amerikaner drabbas någon gång i livet av 

smärtor i ländryggen och mer än 1,5 miljoner genomgår varje år 

ryggradskirurgi. Ungefär 20% av dessa operationer misslyckas 

på grund av dålig sammanväxning mellan implantatet och 

ryggraden. När kirurgerna utför ingreppet använder de en 

kombination av skruvar och metallstag för att fixera kotorna och 

benersättningsmaterial för att stimulera bentillväxten. OssDsign 

Catalyst är ett innovativt syntetiskt bengraft som består av en 

patenterad nanokristallin struktur av kalciumfosfat. OssDsign 

Catalyst efterliknar kroppens egen benmineralstruktur och ger 

en gynnsam biologisk miljö för snabb och tillförlitlig benbildning.

OssDsign Catalyst är en produkt som kan produceras med hög 

skalbarhet, har en attraktiv vinstmarginal och stor potential på 

marknaden för standardiserade kirurgiska ingrepp. Sammantaget 

medför detta goda förutsättningar för snabb och lönsam tillväxt. 

OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 och 

lanserades i USA i augusti 2021. Den amerikanska marknaden 

för syntetiska bentransplantat vid ryggradsoperationer 

värderas till 1,8 miljarder USD och den globala marknaden till 2,6 

miljarder USD, med en förväntad årlig tillväxttakt på 7% under 

perioden 2021-2025.

COVID-19 Pandemin

OssDsign följer kontinuerligt COVID-19-pandemins påverkan  

på bolagets verksamhet. Pandemin har fortsatt orsakat 

fluktuationer i försäljningen under de första nio månaderna 

2022, speciellt i första kvartalet. Elektiva operationer började 

försiktigt återupptas under andra kvartalet men personalbrist 

fortsätter att vara en utmaning för sjukvårdssystemet, vilket 

leder till högre osäkerhet kring bolagets korta till medellånga 

framtidsutsikter samt en fortsatt nedtryckt marknad, långt 

ifrån de nivåer som gällde före pandemin. Den underliggande 

efterfrågan på OssDsigns produkter på lång sikt är dock 

oförändrat hög och bolaget förväntar sig se en förbättring och 

stabilisering av situationen under 2023.
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Utveckling av resultat och ställning

TREDJE KVARTALET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 17 

496 TSEK (8 922), vilket motsvarar en ökning med 96%, eller 

71% rensat för valutakursskillnader, jämfört med Q3 2021. Det 

är också en ökning med 40% jämfört med föregående kvartal 

2022. Uppnådd försäljning i tredje kvartalet är den högsta 

någonsin i ett enskilt kvartal för koncernen, såväl som för 

OssDsign Inc. 

Med sina 10 769 TSEK levererar vårt team i USA sitt bästa 

försäljningsresultat någonsin, samtidigt som den amerikanska 

marknaden utgör 62% av gruppens totala försäljning för 

kvartalet, vilket därmed gör USA till vår största region. Detta är 

helt i enlighet med vår strategi och innebär också ett betydande 

bidrag med 6 558 TSEK från vår bengraftverksamhet, vilket 

motsvarar 38% av koncernens totala försäljning för kvartalet.

I samma period uppgick moderbolagets försäljning till 12 469 

TSEK (8 418).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden juli – september 2022 uppgick till  

-19 566 TSEK (-16 454). Rörelsekostnaderna har ökat jämfört 

med samma kvartal föregående år, delvis drivet av 

aktivitetsökningar i våra kliniska program samt en höjd nivå för 

personalkostnader, men till betydande del också av den svaga 

svenska valutan. Den senare slår hårt mot vår utlandsverksamhet, 

speciellt i USA, vilket också gör att rörelseresultatet blir lägre 

jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelsekostnaderna är i princip oförändrade jämfört med 

föregående kvartal och vi fortsätter se ett betydande bidrag från 

de valutasäkringsvinster som dominerar Övriga rörelseintäkter.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 109 026 TSEK och 

i slutet av perioden var ställningen 88 756 TSEK. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten uppgick till –20 401 TSEK  

(-34 670), där föregående år påverkades negativt av 

periodiseringseffekter. Det totala kassaflödet för perioden var 

-20 647 TSEK (-60 034), där föregående år påverkades negativt 

av nyemissionen samt betalning av uppskjuten köpeskilling 

avseende förvärvet av Sirakoss. Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgick till endast 118 TSEK (0) i perioden.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2022 uppgick till  

37 055 TSEK (22 552), vilket motsvarar en ökning med 64%, 

eller 49% rensat för valutakursskillnader, jämfört med de första 

nio månaderna 2021.

De första nio månadernas försäljning påverkades initialt av 

direkta COVID-19 effekter orsakade av Omikronvarianten, 

speciellt i USA. I andra kvartalet och framåt så kan vi se början 

till en förbättring men fortfarande långt ifrån förpandemiska 

nivåer. Så trots en fortsatt nedtryckt marknad för elektiva 

ingrepp, samt systemisk personalbrist, lyckas vi rapportera vår 

högsta försäljning någonsin för koncernen, såväl som för USA, i 

en niomånadersperiod.

I samma period uppgick moderbolagets försäljning till 30 068 

TSEK (22 432).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari – september 2022 

uppgick till –67 588 TSEK (-64 927). Rörelsekostnaderna har 

ökat jämfört med föregående år, delvis drivet av aktivitets-

ökningar i våra kliniska program samt en höjd nivå för 

personalkostnader, där helårseffekten av föregående års 

rekryteringar, såväl som nya rekryteringar under 2022, får 

genomslag, men till betydande del också av den svaga svenska 

valutan. Den senare slår hårt mot vår utlandsverksamhet, 

speciellt i USA, vilket också gör att rörelseresultatet blir lägre 

jämfört med föregående år.

Som en omvänd valutaeffekt så fortsätter vi se ett betydande 

bidrag från de valutasäkringsvinster som dominerar Övriga 

rörelseintäkter. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 151 366 TSEK och 

i slutet av perioden var ställningen 88 756 TSEK. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten uppgick till –63 288 TSEK  

(-69 173). Det totala kassaflödet för perioden var -63 364 TSEK 

(148 473), där föregående år var positivt drivet av nyemissionen. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

endast 129 TSEK (57) i perioden. Investeringar i företagsförvärv 

uppgick till 0 TSEK i perioden, jämfört med -26 004 TSEK i samma 

period föregående år, till följd av en uppskjuten 

köpeskillingsbetalning gällande Sirakossförvärvet.



   OSSDSIGN AB   |  info@ossdsign.com  |  ossdsign.com  |  7

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
TREDJE KVARTALET

Artikel i World Neurosurgery visar positiva behandlingsresultat 
samt total avsaknad av implantatrelaterade komplikationer vid 
användning av OssDsign Cranial PSI
I september publicerade en oberoende klinisk forskargrupp i 

New York, USA, ledd av Ralph Rahme, kliniska resultat från den 

hittills största amerikanska fallstudien av patienter som 

behandlats med OssDsign Cranial PSI. Studien omfattar 18 

patienter som genomgick kranioplastik och visar att ingreppet 

var framgångsrikt i samtliga fall. Inga implantatrelaterade 

komplikationer observerades under en medianuppföljningstid på 

sex månader. Den vetenskapliga artikeln har publicerats i 

tidskriften World Neurosurgery. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
TREDJE KVARTALETS SLUT

OssDsign utökar Catalyst-portföljen och lanserar en ny produkt 
anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp
Den 3 november meddelade OssDsign att man lanserar en ny 

storlek av OssDsign Catalyst. Det nya alternativet på 1 

kubikcentimeter (cc) kompletterar det befintliga 

produktsortimentet på 10, 5 och 2,5 cc och breddar 

användningsområdet av OssDsign Catalyst till både operationer 

i halsryggraden och mindre extremiteter. Produkten väntas 

lanseras under första kvartalet 2023. I och med lanseringen av 

1cc-alternativet blir storlekssortimentet för OssDsign Catalyst 

komplett. Därmed stärks företagets konkurrenskraft vid 

sjukhusens beslutsprocesser samtidigt som den nya storleken 

möjliggör en mer utbredd användning på de sjukhus där OssDsign 

Catalyst redan är etablerad.

OssDsign når milstolpen 100 patienter i sitt PROPEL-register 
tidigare än väntat
Den 9 november meddelade OssDsign att bolaget har nått 

milstolpen 100 rekryterade patienter till det prospektiva 

multicenterregistret för ryggradsfusion, PROPEL. Registret 

initierades i mars 2022 för att samla in real-world data från 

patienter som behandlats med OssDsign Catalyst. Under 2022 

har kliniker löpande rekryterat patienter till PROPEL-registret, 

med målet att utvärdera användning och behandlingsresultat av 

OssDsign Catalyst i klinisk praxis. Studiens primära effektmått 

är graden av ryggradsfusion mätt med hjälp av datortomografi 

(CT) eller röntgen tolv månader efter operation. Därutöver 

registreras patienternas livskvalitet och neurologiska funktion 

samt den kliniska säkerhetsprofilen för ryggradsimplantatet.

De första resultaten från en långtidsuppföljning av OssDsign 
Catalyst uppvisar noll procent produktrelaterade komplikationer
Den 17 november meddelade OssDsign att de första resultaten 

från en långtidsuppföljning av OssDsign Catalyst visar att 511 

enheter av produkten har sålts sedan den lanserades i augusti 

2021 och fram till 31 augusti 2022. Rapporten noterade inga 

produktrelaterade avvikelser eller allvarliga tillbud i nämnda 

tidsperiod.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det tredje kvartalet fanns det 2 349 aktieägare i 

OssDsign AB, varav de sju största aktieägarna ägde mer än 

5,0% vardera och tillsammans mer än 50,0% av kapitalet och 

rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 57 074 504. De 

största aktieägarna, den 30 september 2022, var SEB Ventures 

och Karolinska Development AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom 

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign 

Ltd med säte i England, Sirakoss Ltd med säte i Skottland 

och OssDsign USA Inc med säte i Maryland, USA. OssDsigns 

verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget 

OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 48 (43) anställda av 

vilka 50% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret 

och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Frankrike, 

Tyskland, Storbritannien och USA.

Finansiering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga 

och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att 

bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva 

verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen 

beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms 

till stor del av hur framgångsrika nuvarande och framtida 

produkter kommer att vara på marknaden. Den 30 september 

2022 uppgick koncernens likvida medel till 88,8 miljoner SEK. 

Baserat på försäljningsutvecklingen av bolagets produkter 

har styrelsen förtroende för bolagets långsiktiga förmåga att 

uppnå lönsamhet och bli kassapositivt. Styrelsen överväger 

för närvarande bolagets likviditetsprognos och behov på kort 

till medellång sikt, där upptagande av en kreditfacilitet är ett av 

flera alternativ som övervägs.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc, OssDsign Ltd och Sirakoss 

Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt 

transferprisavtal. 

Moderbolaget har per balansdagen en skuld till OssDsign USA 

Inc på 3 052 TSEK, en skuld till OssDsign Ltd på 245 TSEK och 

en fordran på Sirakoss Ltd på 277 TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte 

begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansiering 

samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver marknadsrisker 

finns det också risker relaterade till OssDsigns verksamhet, 

såsom erhållande av nödvändiga licenser från myndigheter, 

produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, 

produktansvar och framåtblickande information som kan 

påverka företaget. Ytterligare information om bolagets 

riskexponering finns på sidorna 38 och 81-84 i OssDsigns 

Årsredovisning för 2021.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat  
i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 jul – 30 sep 1 jul – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec 

Periodens resultat -19 556 -16 531 -67 440 -65 192 -93 918

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat

1 055 101 1 760 197 303

Skatt på poster som kan komma 
att omklassificeras

– – – – –

Periodens övrigt totalresultat 1 055 101 1 760 197 303

PERIODENS TOTALRESULTAT -18 501 -16 430 -65 681 -64 995 -93 615

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 jul – 30 sep 1 jul – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec 

Nettoomsättning 17 496 8 922 37 055 22 552 31 726

Övriga rörelseintäkter 5 013 1 740 10 851 2 476 5 060

Aktiverat arbete för egen räkning – – – – -936

Material och köpta tjänster -4 518 -1 882 -9 883 -6 999 -9 947

Övriga externa kostnader -16 778 -10 148 -45 752 -31 923 -46 028

Personalkostnader -17 925 -12 046 -51 860 -42 450 -58 059

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-2 442 -2 435 -7 330 -7 347 -9 733

Reservering kreditförluster 44 -6 88 3 -70

Övriga rörelsekostnader -456 -599 -757 -1 239 -1 714

Rörelseresultat -19 566 -16 454 -67 588 -64 927 -89 702

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -117 -239 -228 -540 -4 427

Resultat efter finansiella poster -19 682 -16 693 -67 815 -65 467 -94 130

Periodens skatt 126 162 375 275 211

Periodens resultat -19 556 -16 531 -67 440 -65 192 -93 918

Resultat per aktie

Resultat per aktie,  
före och efter utspädning, SEK

-0.3 -0.3 -1.2 -1.5 -1.9
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Koncernens balansräkning i sammandrag

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 sep 30 awp 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar 155 356 161 316 159 826

Finansiella anläggningstillgångar. 14 427 15 234 14 349

Financial assets 2 517 2 369 2 371

Summa anläggningstillgångar 172 300 178 919 176 546

Omsättningstillgångar

Varulager 4 157 2 669 2 125

Kundfordringar 10 367 8 978 8 637

Övriga fordringar 2 761 1 324 1 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 405 1 635 3 338

Likvida medel 88 756 197 961 151 366

Summa omsättningstillgångar 108 445 212 567 167 439

SUMMA TILLGÅNGAR 280 745 391 486 343 986

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 sep 30 sep 31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 197 479 291 312 262 722

Summa eget kapital 197 479 291 312 262 722

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 856 1 369 1 241

Leasingskuld 10 446 10 535 9 994

Övriga skulder 48 739 51 219 49 134

Summa långfristiga skulder 60 041 63 123 60 369

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 974 646

Leverantörsskulder 5 101 2 630 4 564

Leasingskuld 2 577 2 271 2 251

Aktuella skatteskulder – - –

Övriga skulder 1 549 22 257 1 435

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 484 8 919 12 001

Summa kortfristiga skulder 23 225 37 051 20 895

Summa skulder 83 266 100 174 81 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 280 745 391 486 343 986
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
i sammandrag

SEK 000’
Aktiekapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Reserver
Balanserat 

resultat inkl. 
årets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 385 – 355 625 -17 -244 925 112 068

Periodens resultat – – – – -65 192 -65 192

Periodens övrigt totalresultat – – – 197 – 197

Summa periodens totalresultat – – – 197 -65 192 -64 995

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram – – 1 159 – – 1 159

Nyemission 2 182 – 268 355 – – 270 537

Nyemissionskostnader – – -27 457 – – -27 457

Summa transaktioner med ägarna 2 182 – 242 057 – – 244 239

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2021-09-30

3 567 – 597 682 180 -310 117 291 312

Ingående eget kapital 2022-01-01 3 567 – 596 347 286 -337 478 262 722

Periodens resultat – – – – -67 440 -67 440

Periodens övrigt totalresultat – – – 1 759 – 1 759

Summa periodens totalresultat – – – 1 759 -67 440 -65 681

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram – – – – 438 438

Nyemission – – – – – –

Nyemissionskostnader – – – – – –

Summa transaktioner med ägarna – – – – 438 438

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2022-09-30

3 567 – – 2 046 -404 481 197 479
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 jul – 30 sep 1 jul – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -19 682 -16 686 -67 815 -65 4 -94 130

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet  

1 672 1 828 5 059 5 537 9 492

Betald inkomstskatt -26 424 -87 -279 -51

-18 037 -14 434 -62 843 -60 185 -84 689

Förändringar av varulager -1 266 -217 -1 780 -541 22

Förändringar av rörelsefordringar -497 44 938 -2 160 -4 386

Förändringar av rörelseskulder 601 -20 063 396 -6 287 -731

Summa förändringar av rörelsekapital -2 364 -20 236 -446 -8 988 -5 095

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 401 -34 670 -63 288 -69 173 -89 784

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar – – – – –

Förvärv av materiella anläggnings- tillgångar -118 – -129 -57 -57

Förvärv av koncernbolag – -26 004 – -26 004 -51 796

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 401 -26 004 -129 -26 061 -51 853

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – – 270 537 270 537

Nyemissionskostnad – -310 – -27 457 -27 457

Teckningsoptioner – 1 089 438 1 089 1 119

Övrig förändring finansiella anläggnings-  
tillgångar

– 32 – 158 158

Amortering av lån -128 -171 -385 -620 -929

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -128 640 53 243 067 243 428

Periodens kassaflöde -20 647 -60 034 -63 364 148 473 101 791

Likvida medel vid periodens början 109 026 257 972 151 366 49 403 49 403

Effekter av valutakursförändringar  
i likvida medel

377 23 754 85 173

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 88 756 197 961 88 756 197 961 151 366
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 jul – 30 sep 1 jul – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

Nettoomsättning 12 469 8 418 30 068 22 432 31 135

Övriga rörelseintäkter 3 107 2 103 8 208 2 517 4 583

Material och köpta tjänster -2 406 -1 902 -6 796 -5 281 -8 014

Övriga externa kostnader -27 462 -15 114 -71 241 -51 069 -72 512

Personalkostnader -9 170 -8 185 -31 323 -28 332 -38 361

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-202 -287 -695 -865 -1 140

Övriga rörelsekostnader -452 -585 -736 -997 -1 290

Rörelseresultat -24 117 15 552 -72 515 -61 595 -85 599

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -22 -141 62 -231 -4 025

Resultat efter finansiella poster -24 139 -15 693 -72 453 -61 826 -89 624

Periodens skatt – – – – –

PERIODENS RESULTAT -24 139 -15 693 -72 453 -61 826 -89 624
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2022 2021 2021

SEK 000’ 30 sep 30 sep 31 dec

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital – – –

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 726 2 577 2 303

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 137 687 137 687 137 687

Andra långsiktiga fordringar 2 315 2 315 2 314

Summa finansiella anläggningstillgångar 140 002 140 002 140 001

Summa anläggningstillgångar 141 728 142 579 142 304

Omsättningstillgångar

Varulager 3 707 2 423 1 928

Kundfordringar 2 325 3 014 1 991

Fordringar hos koncernbolag 3 569 7 186 8 293

Aktuella skattefordringar 133 442 66

Övriga fordringar 2 405 809 1 871

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 327 1 606 2 977

Kassa och Bank 82 151 195 194 148 335

Summa omsättningstillgångar 96 618 210 674 165 460

SUMMA TILLGÅNGAR 238 346 353 253 307 765

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 sep 30 sep 31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 3 567 3 567 3 567

Fritt eget kapital 166 823 266 578 238 838

Summa eget kapital 170 390 270 145 242 405

Avsättningar

Övriga avsättningar 44 394 68 004 44 394

Summa avsättningar 44394 68 004 44 394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 856 1 369 1 241

Övriga skulder – - –

Summa långfristiga skulder 856 1 369 1 241

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 513 513

Leverantörsskulder 4 584 2 466 4 208

Skulder till koncernföretag 6 589 2 642 3 736

Aktuella skatteskulder – - –

Övriga skulder 1 407 518 1 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 614 7 596 9 919

Summa kortfristiga skulder 22 706 13 735 19 725

Summa skulder 23 562 83 108 65 360

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 238 346 353 253 307 765
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Intäkter från externa kunder har hänförts till de två 

produktkategorier som koncernen är verksam i, CMF och 

Orthobiologics.

Not 4 | Eget kapital

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda 

stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/ 

aktie. Bolaget har 57 074 504 A-aktier.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts 

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer 

information se not 7 i årsredovisningen för 2021). Belopp som 

erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året 

(överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag  

för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för 

hänförliga skatteförmåner. Delårsrapporten har inte varit föremål 

för granskning av företagets revisorer.

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Not 1 | Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats 

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen 

och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 

Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer förutom i de 

finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 

delar av delårsrapporten.

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 

rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de 

uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen 

för 2021.

Not 3 | Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på 

de delar av verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach” eller 

företagsperspektiv. Koncernens interna rapportering är

uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten 

i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering 

identifierat att koncernen endast har ett segment.

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder 

efter det land där försäljningen skett från. Koncernens 

anläggningstillgångar är lokaliserade till Sverige, UK och USA.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

jul – sep jan – sep jan – dec

SEK 000’ 2022 2021 2022 2021 2021

USA 10 769 4 414 20 524 9 461 13 996

Europe 6 617 4 508 16 202 12 850 17 489

Övriga världen 110 0 329 241 241

SUMMA 17 496 8 922 37 055 22 552 31 726

2022 2021

1 jan – 30 sep 1 jan – 30 sep

Tecknade och betalda aktier: 

Vid periodens början 57 074 504 17 733 168

Nyemission – 34 908 044

Riktad nyemission – –

Tecknade och betalda aktier 57 074 504 17 733 168

Aktier till aktierelaterade 
ersättningar

– –

SUMMA VID PERIODENS 
SLUT

57 074 504 17 733 168

NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTKATEGORI

Jul – Sep Jan – Sep Jan – Dec

SEK 000’ 2022 2021 2022 2021 2021

CMF 10 938 8 851 27 548 22 481 30 988

Orthobiologics 6 558 71 9 507 71 738

TOTAL 17 496 8 922 37 055 22 552 31 726
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de bolag som ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I 

händelse av avvikelser mellan versionerna är det den svenska 

versionen som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för 

granskning av företagets revisorer.
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