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NYCKELTAL       

        Apr - Jun        Jan - Jun        12 Månader 

 2017 2016 2017 2016 LTM 2016 

Nettoomsättning (MSEK) 37,1 25,2 69,6 48,4 125,8 104,6 

Omsättningsökning (%) 1/ 47,5 81,7 43,7 70,5 53,8 69,4 

Bruttoresultat (MSEK) 32,4 21,7 61,2 41,2 108,3 88,3 

Bruttomarginal (%) 1/ 87,2 86,1 88,0 85,2 86,1 84,4 

Rörelseresultat (MSEK) -18,4 -20,8 -45,8 -34,5 -100,1 -88,7 

Periodens resultat (MSEK) -23,5 -23,3 -54,6 -40,7 -124,1 -110,2 

Eget kapital vid periodens slut (MSEK) 464,8 -12,7 464,8 -12,7 464,8 34,3 

Nettoskuldsättning 1/(MSEK) -459,5 18,7 -459,5 18,7 -459,5 -31,8 

Kassaflöde löpande verksamheten (MSEK) -13,9 -10,7 -46,0 -22,1 -105,8 -81,9 

Likvida medel vid periodens slut (MSEK) 558,3 38,9 558,3 38,9 558,3 141,5 

Resultat per aktie 2/ (SEK) -0,75 -0,93 -1,82 -1,62 -4,46 -4,26 
1/ Alternativt nyckeltal, se finansiella definitioner på sid 15 
2/ Före och efter utspädning samt efter sammanläggning av aktierna 5:1

Nettoomsättningen ökade 48% 

APRIL – JUNI 2017 

 Nettoomsättningen uppgick till 37,1 MSEK (25,2), en ökning om 48% 

 Bruttomarginalen uppgick till 87,2% (86,1)  

 Rörelseresultatet uppgick till -18,4 MSEK (-20,8) 

 Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,93). 

JANUARI – JUNI  2017 
 Nettoomsättningen uppgick till 69,6 million (48,4), en ökning om 44% 

 Bruttomarginalen uppgick till 88,0% (85,2) 

 Rörelseresultatet uppgick till -45,8 MSEK (-34,5) 

 Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,82 SEK (-1,62). 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL - JUNI 
 BONESUPPORT börsnoterades den 21 juni på Nasdaq Stockholm och   

genomförde samtidigt en nyemission på 500 MSEK brutto 

 BONESUPPORTs FORTIFY studie rekryterade den första patienten 

 Årsstämman godkände ny bolagsordning, BONESUPPORT’s ändring 
till publikt bolag och sammanläggning av aktier 5:1 

 Ny ledningsgruppsrekrytering, Michael Diefenbeck började som  
Chief Medical Officer 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 Övertilldelningsoptionen i samband med börsnoteringen, gav 

ytterligare kapitaltillförsel om 59 MSEK. Total nyemission inklusive 
övertilldelningsoptionen i samband med börsintroduktionen var 19 827 585  
aktier motsvarande totalt 559 MSEK före transaktionskostnader på 37,7 MSEK. 
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GENOMFÖRD BÖRSINTRODUKTION    
Höjdpunkten för andra kvartalet var slutförandet av vår 
framgångsrika börsintroduktion på Nasdaq Stockholm, 
på totalt 559 MSEK (inklusive övertilldelnings-option) 
före emissionskostnader. Aktieemissionen över-
tecknades flera gånger och lockade starkt intresse från 
internationella och svenska investerare. Med de medel 
som vi har erhållit är vi väl rustade att leverera mot vår 
värdeskapande tillväxt-strategi som fokuserar på att 
uppnå en försäljning på över 500 MSEK och ett positivt 
rörelseresultat 2020. 

 
FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT 

Vi fortsatte att leverera stark försäljnngstillväxt med en 
ökning med 48 procent till 37,1 MSEK under andra 
kvartalet. 
 

I Europa och ROW (Rest of World) ökade försäljningen 
med 55 procent till 13,7 MSEK. Denna försäljnings-
tillväxt drivs av den ökande acceptansen av våra 
antibiotikapodukter med läkemedelsfrisättning, 
CERAMENT G och CERAMENT V. Den snabba upp-
tagningen av dessa nya produkter möjliggörs av den 
ökande omfattningen av kliniska bevis som stödjer 
förmågan att omforma till värdben och att leverera 
antibiotika för att skydda läkningsprocessen. Vi har 
också ökat investeringar i vår försäljnings- och 
marknadsorganisation för att kommunicera detta. 
 

I Nordamerika ökade försäljningen med 44 procent till 
23,5 MSEK, eftersom CERAMENT BVF fortsatte att ta 
marknadsandelar på den amerikanska marknaden. 
Tillväxten i USA berodde på framgången hos vår större 
försäljnings- och marknadsorganisation som stärker vår 
partners distributionsnät för att öka försäljningen. 
Under andra kvartalet lyckades vi för första gången 
generera försäljning via alla 54 distributörerna i Zimmer 
Biomet-nätverket. 

 GENERERA KLINISKA DATA FÖR ATT DRIVA 
FÖRSÄLJNING  

BONESUPPORT fortsätter att stödja den pågående 
prövarledda CERTiFy-studien, som utvärderar 
CERAMENT BVF jämfört med autograft (nuvarande 
behandlingsstandard). Rekrytering av den sista 
patienten i studien planeras till slutet av 2017. Denna 
studie är utformad för att generera både kliniska och 
HEOR (hälsoekonomisk forskning) data för att öka 
acceptansen av CERAMENT BVF. 
 

FÖRSTA PATIENTEN REKRYTERAD I FORTIFY- 
STUDIEN  
Förutom att driva försäljningen av nuvarande god-
kända produkter, är BONESUPPORTs strategi att erhålla 
godkännande i USA för CERAMENT G. För att uppnå 
detta mål genomför företaget FORTIFY-studien, som 
registrerade sin första patient i maj, med planerad 
ansökan om FDA-godkännande i slutet av 2020. 
 

PORTFÖLJUTVECKLING 

Den återstående delen i bolagets strategi utgörs av 
utvecklingen av nya produkter baserat på CERAMENT 
som har utformats för att främja bentillväxt. I juli fick 
en av våra portföljprojekt 8 miljoner kronor i bidrags-
finansiering från Vinnova (Sveriges innovationsbyrå). 
Denna forskning kommer att genomföras av en indisk-
svensk universitetsforskargrupp. 
 

GENOMFÖRANDE AV VÅR STRATEGI 
Vi fortsätter att investera I vår kommersiella 
organization och öka omfattningen av kliniska data som 
lyfter fram fördelarna med våra produkter. Genom vår 
framgångsrika börsintroduktion har BONESUPPORT’s 
stärkta ledningsgrupp medel för att genomföra 
Bolagets strategi får att nå ett antal värde-
generererande milstolpar och nå våra finansiella mål år 
2020. 
 

VD:S KOMMENTAR 

Richard Davies 
VD BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 

FRAMGÅNGSRIK BÖRSNOTERING FINANSIERAR VÅR 

TILLVÄXTSTRATEGI 
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BOLAGSÖVERSIKT  

 
BOLAGETS STRATEGI OCH MÅL  
 
Förstärka försäljningen av redan godkända produkter  
- Generera mer stödjande kliniska data (inkl CERTiFy) 
  för att förstärka acceptansen av våra produkter för ett 
  bredare utbud av indikationer 
-Ökad marknadsföring och utgifter för kampanjer 
  speciellt I USA 
-Förstärka vår försäljningsnärvaro 
Framgångsrikt slutföra FORTIY IDE studie 
De kliniska data från denna studie är utformad för att 
stödja en PMA ansökan hos FDA för ett godkännande 
av CERAMENT G i USA med planen att ansöka år 2020. 
Utveckla portföljen av CERAMENT produktkandidater 
Nya produktkandidater är utformade för att stödja 
tillväxt baserat på CERAMENT’s unika egenskaper för 
läkemedelsfrisättning.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

FORSKNING OCH UTVECKLING 

 

BONESUPPORTs forskning och utveckling fokuseras på 
CERAMENT  plattformen, vilken har använts  både  för 
att skapa ett väl utvecklat kliniskt program och en 
portfölj med produktkandidater med målet att förbättra 
återskapandet av ben, vilka befinner sig i  preklinisk fas.  
 
BONESUPPORTs kliniska studie FORTIFY är en IDE 
(Investigational Device Exemption) studie, inkluderade 
sin första patient i maj.  FORTIFY studien är utformad   
att generera den kliniska data som krävs för att erhålla 
godkännande av CERAMENT G på den amerikanska 
marknaden, och är beräknad att lanseras år 2021. 
FORTIFY är en randomiserad multicenter kontrollerad 
studie för att utvärdera säkerhet och effektivitet av 
CERAMENT G som en del i behandlingen av öppna 
frakturer i underbenets mittparti. 

  
 
 
 
 
 
 
Studien har som inriktning att inkludera upp till 230 
patienter på upp till 30 center globalt med målet att 
minst 50% av patienterna i studien kommer från USA. 
 
Bolaget genomför ett antal kliniska studier med sina 
kommersiella produkter för att driva på ökad acceptans 
och användning på både befintliga och nya marknader. 
De större studierna visas nedan. 

   
KLINISKA STUDIER (större) Genomförbarhet1/ Initierad studie FPI1/ LPI1/ 

FORTIFY (US, DE, PL, SE, UK)     

CERTiFy (DE)     

Revision Arthroplasty (IT)     

Diabetic Foot (IT)     

Osteomyelitis (FR)     
1/ Genomförbarhet: Genomförbarhetsbedömning; FPI: First Patient In (första patient in); LPI: Last Patient In (Sista patient in);      :Aktivitet genomförd 

 

 
  

 

Finansiella mål 2020 
> 500 MSEK i nettoomsättning 

> 85% i bruttomarginal 

Positivt rörelseresultat 

FORTIFY studien 
Första patienten inkluderades i maj 
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”Post-Marketing” studier som genererar data för att 
driva ökad acceptans, användning och bredare 
indikationer.  
CERTiFy studien är en prövar-initierad kontrollerad, 
prospektiv, randomiserad klinisk studie som jämför 
användningen av CERAMENT BVF med autograft i 
hanteringen av tibiaplatåfrakturer. CERTiFy planerar att 
inkludera 136 patienter från mer än ett dussin 
framstående ortopediska traumacenter i Tyskland. 
Patientrekryteringen planeras att slutföras till slutet av 
2017. 
 
CERTiFy är en jämförande studie och positivt utfall skulle 
stödja en utökad användning av CERAMENT BVF, ta 
marknadsandelar från autograftsegmentet, vilket är det 
mest använda behandlingsalternativet för patienter 
med hålrum i ben. Det är också förväntat att resultaten 
blir användbara för att erhålla förbättrad ersättning för 
CEREMENT BVF i Tyskland och en del andra marknader. 
Utöver CERTiFy genomför eller planerar BONESUPPORT 
ett antal andra studier som antingen är prövar-
initierade eller sponsrade av Bolaget.  
 

 
 
Dessa studier är utformade för att generera data som 
behövs för att stödja användningen av redan godkända 
produkter för ytterligare indikationer. En prövarledd 
studie som utvärderar CERAMENT G för patienter som 
behandlas för byte av ledprotes planeras att starta i 
Italien under kommande månader. Utvärderingar pågår 
också för att starta studier för CERAMENT G vid 
behandling av diabetes fot (Italien) och kronisk 
beninfektion(Frankrike). 
 
En artikel som rör en tidigare prövarinitierad studie 
publicerades i september 2016 (McNally et al, The Bone 
and Joint Journal (2016) Vol. 98-B, No. 9, 1289-1296). 
Artikeln påvisade övertygande resultat för CERAMENT G 
i kirurgisk behandling av kronisk beninfektion. 
 
I samband med dessa pågående och planerade kliniska 
studier fortsätter Bolaget att analysera data från 
patientregistret som har samlats in under senare år för 
att generera ytterligare resultat som stödjer ett ökat 
användande av de godkända produkterna I CERAMENT-
portföljen. 
 

  Forskningsaktiviteter – Pre-kliniska program fokuserat på ”Enhanced Bone Growth” 

BONESUPPORT går framåt med sin utvecklingsportfölj, 
se tabell nedan, av kandidater som har utformats för att 
addera osteoinduktivitet till de osteokonductiva 
egenskaperna av de nu tillgängliga CERAMENT 
produkterna. För när-varande utvärderar Bolaget flera 
produktkandidater i preklinisk utveckling med målet att 
välja två av dessa för klinisk utveckling. Den första 
kandidaten planeras att nå klinik under 2020. 
 
En av Bolagets portföljprojekt tilldelades i juli 8 Mkr i 
extern finansiering från Vinnova (Sveriges innovations-
myndighet).  Det bidragsfinansierade projektet 
inkluderar en utvärdering av CERAMENT G’s förmåga att 
leverera en kombination av benmorfogeniskt protein-2, 
för att inducera benbildning, och zolodron syra (ZA), för 

 att minska sekundär benresorption. 
 
Bolaget har fortsatt att generera positiva djurdata vid 
användandet av CERAMENT i kombination med en 
bifosfonat (ZA). Resultaten från micro-CT skanning ser 
övertygande ut och visar att lokal applicering av ZA har 
positiva osteoinduktiva effekter på processen för 
benläkning. 
 
Bolaget har genererat data i en stordjursmodell, där 
röntgen används för att månadsvis följa upp 
benläkningen i hålrummet. Publicering förväntas under 
2018. 
 
 
 

 
Portföljprogram Genomförbarhet1/ Initierad studie Data genererat Rapport utgiven 

CERAMENT+Biphosphonates     

CERAMENT+Biphosphonates+BMP Ongoing    

CERAMENT+BMP Ongoing    

CERAMENT+BMA/Stamceller Ongoing    
1/ Genomförbarhetsbedömning 
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NORTH AMERICA 

 

 

 

 
För närvarande är North America’s fokus USA, där CERAMENT 
BVF distribueras av Zimmer Biomet genom sitt nationella 
distributionsnätverk med 54 oberoende distributörer. 
BONESUPPORT:s kommersiella organisation, tillsammans 
med  Zimmer Biomet, stöder försäljningen till distributörerna. 
 
Under andra kvartalet stärkte BONESUPPORT sin sälj-
organisation med nyanställningar. Antalet anställda inom den 
kommersiella organisationen är nu 14, vilket ger förut-
sättningar att nå ännu högre försäljning i USA.  
 
Bolaget deltog vid American Orthopaedic Foot & Ankle 
conference i juli, vilket genererade starkt intresse från den 
snabbt växande marknaden för ortopedisk fot- och 
ankeltrauma. 
 
 

  
 
I juni lanserade Bolaget, tillsammans med Zimmer Biomet’s 
marknadsfunktion, ett försäljningskampanj fokuserat på en 
utvald grupp av sjukhus med vilka Zimmer Biomet har 
säkerställt avtalade prisvillkor för CERAMENT BVF. Målet med 
denna kampanj är att utnyttja detta hos dessa sjukhus för att 
förbättra tillgängligheten hos kirurger och därmed öka 
försäljningen.  
 
I North America, ökade nettoomsättningen med 44% till 
23,5 MSEK. Vi kunde för första gången generera 
försäljning hos slutkund genom alla 54 distributörer i 
Zimmer Biomets nätverk. 

APRIL – JUNI 2017 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i North America ökade med 44% jämfört 
med andra kvartalet 2016 och uppgick till 23,5 MSEK. Ökningen 
är hänförlig till fler anställda som supporterar vår distributör 
Zimmer Biomet och en ökning av marknadsföringsaktiviteter, 
såsom mässor, kongresser och liknande arrangemang. 
Nettoomsättningen per kvartal visas nedan (MSEK). 

 

  
 
Bidrag 
Bidraget i North America var 7,0 MSEK (5,9). Bruttomarginalen 
ökade till 90,4% (88,4), som följd av annan produktmix (olika 
produktstorlekar). Försäljnings- och marknadsförings-
kostnaderna ökade till 6,7 MSEK (5,0) vilket beror på ökning 
inom säljledning, implementering av systemstöd för säljanalys, 
ökade investeringar i marknadsföringsaktiviteter samt 
etableringen av rådgivarforum med kirurger. Forsknings- och 
utvecklingskostnaderna ökade till 8,2 MSEK (1,9) till 
övervägande del på grund av FORTIFY studien.  

16.3
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NettoomsättningMSEK

         Apr – Jun Helår 

(MSEK) 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 23,5 16,3 68,8 

Bruttomarginal 21,2 13,4 59,5 

Bidrag 7,0 5,9 22,5 



                  
   

 
DELÅRSRAPPORT    BONESUPPORT   JANUARI - JUNI 2017  6 

 

 

EUROPE AND REST OF WORLD 

 

 

 

 

 
I Europa (EUR) säljer BONESUPPORT sina produkter via en 
kombination av egen direktförsäljning och distributörer. 
Bolaget har en säljfunktion med 20 personer i Europa. Bolaget 
säljer direkt i Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Sverige och 
Danmark och arbetar med specialdistributörer på ytterligare 
sju marknader.  
 
BONESUPPORT’s antibiotikaprodukter, CERAMENT G och 
CERAMENT V, ökade med 60% under kvartalet, drivet av ökat 
användande. 

  
I resten av världen (ROW) säljer distributörer bolagets 
produkter.   Viktiga marknader är Indien, Singapore och Oman. 
 
Under andra kvartalet höll BONESUPPORT ett antal seminarier 
i Europa där såväl ledande opinionsbildare som kirurger 
deltagit. Seminarierna är mycket uppskattade då kirurgerna 
presenterar och diskuterar olika patientfall. Då responsen från 
kirurger är mycket positiv, är dessa seminarier en viktig del av 
marknadsföringsmixen och att stärka försäljningen.  
 

 

APRIL – JUNI 2017 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen för EUR&ROW ökade med 55% jämfört 
med andra kvartalet 2016 och uppgick till 13,7 MSEK. Ökningen 
beror på större efterfrågan på våra produkter från våra 
direktförsäljningsmarknader samt några distributörs-
marknader. Nedan visas nettoomsättningen per kvartal 
(MSEK). 
 

 

  
 
Bidrag 
Bidraget för EUR&ROW uppgick till -2,8 MSEK (-2,8). 
Bruttomarginalen var 81,8% (81,8). Det är en kombination av 
förbättrade marginaler som följd av ökad försäljning av 
produkter med läkemedelsfrisättning i Europa, samtidigt som 
försäljningen i ROW, där marginalen är något lägre, var större i 
andra kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. 
Försäljnings- och marknadsföringskostnader ökade till 12,5 
MSEK (10,6) på grund av ökat antal anställda och ökade 
marknadsföringsaktiviteter i Europa, inklusive mässor och 
andra aktiviteter.  
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         Apr – Jun Helår 
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Nettoomsättning 13,7 8,8 35,7 

Bruttomarginal 11,2 7,2 28,8 

Bidrag -2,8 -2,8 -12,2 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

 
RESULTATRÄKNING  
APRIL - JUNI 2017 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 37,1 MSEK 
(25,2), en ökning med 48%. Båda segmenten levererade 
tillväxt, där North America ökade med 44% till 23,5 MSEK (16,3) 
och Europa & ROW (Rest of World) ökade med 55% till 13,7 
MSEK (8,8). En mer detaljerad beskrivning finns tidigare i 
rapporten, under segmentavsnitten. Tillväxten drivs av ökade 
volymer, då priserna i all väsentlighet var oförändrade och 
valutaomräkningseffekten var positiv uppgick till 1,4 MSEK. 
Nettoomsättning per kvartal och 12 månader visas till höger. 
 
Kostnad för sålda varor 
Kostnad för sålda varor under andra kvartalet uppgick till -4,7 
MSEK (-3,5), vilket gav en bruttomarginal på 87,2% (86,1). 
Marginalförbättringen är i huvudsak ett resultat av produktmix 
(olika produkt storlekar) i USA. 
 
Försäljningskostnader 
Försäljningskostnader uppgick under andra kvartalet till 22,2 
MSEK (22.4), en minskning med 1%, varav 12,9 MSEK (10,4) 
utgjorde personalkostnader. Båda segmenten ökade sina 
totala kostnader, där North America ökade med 33% till 6,7 
MSEK (5,0) och Europe & Rest of World ökade med 17 % till  
12,5 MSEK (10,6). Övriga försäljningskostnader, som inte 
allokerats till segmenten, minskade till 3,0 MSEK (6.8) till följd 
av färre generella försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. 
 
Forsknings- och utvecklingskostnader 
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 18,7 MSEK 
(6,6) under det andra kvartalet, en ökning med 183%, varav 5,3 
MSEK (4,2) utgjorde personalkostnader. North America ökade 
med 332% till 8,2 MSEK (1,9) till stor del beroende på FORTIFY 
studien. Övriga kostnader ökade till 10,5 MSEK (4,7), och 
bestod av generella aktiviteter och utveckling av portföljen ej 
hänförlig till något segment. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader uppgick under andra kvartalet till 9,2 
MSEK (15,1). Minskningen beror i huvudsak på en 
omklassificering av kostnader från första kvartalet på 3,8 MSEK 
till eget kapital i kvartal 2. Kostnaderna avser utgifter i samband 
med nyemissionen i samband med börsnoteringen. Det var 
också en minskning på 1.1 MSEK för bolagets personaloptions- 

  
 

 
 
program 3,4 MSEK (4,5), huvudsakligen beroende på färre 
antal vestade optioner i detta kvartal. Totala personal-
kostnader uppgick under kvartalet tlll 7,3 MSEK (8,5). 
 
Övriga rörelseintäkter och kostnader 
Övriga rörelseintäkter och kostnader består framförallt av 
valutakursvinster och förluster på rörelsetillgångar och 
skulder. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,3 MSEK (2,6) och 
övriga rörelsekostnader uppgick till -2,0 MSEK (-1,0) för 
kvartalet.    
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick under det andra kvartalet till  
-18,4 MSEK (-20,8), där ökningen i försäljningskostnader, 
forskning- och utvecklings samt administrations-
kostnader (som beskrivits ovan) på 6,0 MSEK till 50,1 
MSEK (44,1) överstiger ökningen av bruttovinsten på 49% 
till 32,4 MSEK (21,7). Den totala kostnadsökningen är 
främst hänförlig till två delar, dels uppbyggnaden av 
kapacitet inom båda segmenten för ökad försäljning av 
existerande produkter, samt investeringar i organisation, 
personal och framtida portfölj i syfte till bolagets 
utveckling mot ett mer komplett erbjudande. Den totala 
valutaeffekten jämfört med andra kvartalet 2016 var 
försumbar. 
 
Finansnetto 
Finansnettot för det andra kvartalet uppgick till -5,2 MSEK             
(-2,4), varav -3,8 MSEK (-1,6) var relaterade till räntebetalningar 
på koncernens lån. Nettot av valutavinster och förluster 
uppgick till -1,3 MSEK (-0,6). 
 
Periodens resultat 
Av de anledningar som redogjorts för ovan, uppgick förlusten 
för det andra kvartalet till -23,5 MSEK (-23,3), vilket motsvarar 
ett resultat per aktie om -0,75 SEK (-0,93). 
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RESULTATRÄKNING 

JANUARI - JUNI 2017 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i perioden uppgick till 69,6 MSEK (48,4), 
en ökning med 44%. Båda segmenten visade en ökning, driven 
av ökad användning av produkterna i USA och på viktiga 
marknader i Europa.  Ökningen i USA var 40% och 55% i 
Europa och ROW. 
 
Kostnad sålda varor 
Kostnad för sålda varor uppgick i perioden till -8,4 MSEK (-7,2), 
vilket gav en bruttomarginal på 88,0% (85,2). 
Marginalförbättringen är i huvudsak ett resultat av 
produktmix (storlekar) i USA och på nyckelmarknader i 
Europa. De läkemedelsfrisättande produkterna ökade mer än 
CERAMENT BVF i Europa, vilket förbättrade marginalen i 
segmentet eftersom marginalen på dessa produkter är högre. 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -45,8 MSEK 
(-34,5) och påverkades positivt av ökad försäljning och 
högre bruttovinst och negativt av ökade operativa 
kostnader. Kostnader för försäljning, forskning- och 
utveckling samt administration uppgick under perioden 
till -105,9 MSEK (-76,4). Ökningen är främst hänförlig 
till utökad organisation inom försäljning och forskning 
och utveckling, FORTIFY studien och kostnader 
relaterade till börsintroduktionen. De senare uppgick 
till 3,3 MSEK. 
 
Finansnetto 
Finansnettot för halvåret uppgick till -8,8 MSEK (-6,0) varav         
-7,8 MSEK (-4,2) var relaterade till räntebetalningar på 
koncernens lån. Nettot av valutavinster och förluster uppgick 
till -1,0 MSEK (-1-3). 
 
Periodens resultat 
Av de anledningar som redogjorts för ovan, uppgick förlusten 
för perioden till -54,6 MSEK (-40,7). 
 

FINANSIELL STÄLLNING OCH 
KASSAFLÖDE (KF) 

 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 558,3 MSEK (38,9), 
en ökning sedan årsskiftet med 416,8 MSEK, i huvudsak 
relaterad till nyemissionen på 500 MSEK brutto i samband med 
börsintroduktionen. Kostnaden för nyemissionen uppgick till        
-33,6 MSEK innebärande ett nettotillskott på 466,4 MSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -46,0 MSEK  
(-22,1) framför allt orsakat av rörelseresultatet på -45,8 MSEK  
(-34,5).  
 
Räntebärande skulder minskade med SEK 10,9 MSEK främst 
beroende på avbetalningar på lånet från Kreos Capital. 
Nettoskulden och det egna kapitalet förbättrades väsentligt 
som en följd av nyemissionen. 

  
 
Finansiell ställning                             30 Jun                31 Dec 
(MSEK)                                            2017         2016          2016 
Likvida medel                                558,3          38,9         141,5 
Räntebärande skulder                  98,8          57,6         109,7              
Nettoskuld 1/                             -459,5          18,7         -31,8 
Eget kapital                                  464,8        -12,7           34,3 
 
Kassaflöde                                      Jan - Jun                Helår 
(MSEK)                                          2017        2016         2016 
KF löpande verksamheten         -46,0      -22,1         -81,9 
KF investeringsverksamheten     -0,9         -0,4           -1,4 
KF finansieringsverksamheten 464,4         -7,9        155,1 
1/ Se finansiella definitioner sid 15 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 
MODERBOLAGET  
Moderbolaget BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är ett 
holdingbolag som inte bedriver några operationella aktiviteter. 
Moderbolaget genererade ingen försäljning och förlusten i 
kvartalet var -1,3 MSEK (-0,2), och förlusten under perioden var 
-4,6 MSEK (-0,8). Inga investeringar gjordes under perioden. 
 

PERSONAL 
Koncernen hade 59 (48) anställda (fulltidsekvivalenta) under 
perioden, varav 16 (13) arbetade inom forskning och utveckling. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  
BONESUPPORT börsnoterades den 21 juni 2017. I samband 
med börsintroduktionen företogs en nyemission som uppgick 
till 500 MSEK vilket genererade ett kapitaltillskott på 466,4 
MSEK netto efter avdrag för kostnader relaterade till 
nyemissionen. 
 
FORTIFY studien rekryterade sin första patient i maj månad.  
 
Vid årsstämman, som hölls den 12 april 2017, beslutades det 
om ändring av bolagsordningen och att bolaget blir ett publikt 
bolag. Årsstämman beslutade även om en sammanläggning av 
aktierna 5:1, varigenom fem befintliga aktier lades samman till 
en aktie. 
 
Dr Michael Diefenbeck rekryterades till ledningsgruppen och 
påbörjade sin roll som Chief Medical Officer. Michael tar med 
sig 14 års praktisk erfarenhet inom ortopedi från olika sjukhus i 
Tyskland. Han är specialiserad på traumavård och 
beninfektioner och är författare till 24 publicerade artiklar inom 
området.   
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
Övertilldelningsoptionen i samband med börsnoteringen 
medförde ett kapitaltillskott om ytterligare 59 MSEK.  
Nyemissionen om totalt 19 827 585 aktier i samband  
med börsintroduktionen gav totalt ett tillskott på 559  
MSEK inklusive övertilldelningsoptionen, men före 
transaktionskostnader som uppgick till 37,7 MSEK. 
 

AKTIER OCH AKTIERELATERADE PROGRAM  
Bolaget har ett aktieslag. Kvotvärdet på aktierna är 0,625 kronor 
per aktie. Per den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 46 630 
600 och antalet aktieägare var 780.  

  

De största aktieägarna per den 30 juni visas i tabellen nedan  
(kapital och rösträtter är lika). 

 
I juli och augusti ökade antalet aktier med 707 678, till följd av 
att del av personaloptionerna konverterades till aktier. Det 
totala antalet aktier per 17 augusti 2017 uppgår till 47 338 278. 
 
BONESUPPORT har ett flertal personaloptionsprogram. En 
förutsättning för tilldelningen av optioner i de olika 
programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande 
med bolaget på respektive intjäningsdag. Optionerna kan som 
tidigast utnyttjas vid en introduktion på en reglerad 
marknadsplats eller vid en försäljning av bolaget. Det totala 
antalet utställda personaloptioner per den 30 juni 2017 uppgick 
till 25 384 897. En summering av personaloptions programmen 
är presenterad i årsredovisningen 2016, not 12. 
 
Det fanns två olika optionsprogram per den 30 juni 2017. Ett för 
Kreos Capital V (Expert Fund), och ett för koncernens CFO. Varje 
option ger rätten att konvertera till 0,2 aktier. Det totala antalet 
utestående optioner för dessa program per den 30 juni 2017 
uppgick till 4 254 568. Tellacq AB konverterade sitt program i 
slutet av juni och utökade antalet aktier med 378 000. 
Ytterligare detaljer kring optionsprogrammen till Kreos Capital 
V och Tellacq AB är beskrivna i årsredovisningen för 2016, not 
23, 25 och 30. 
 
Notera att efter sammanläggningen av aktier, på årsstämman 
12 april, innebär det att en option ger rätten att konvertera till 
0,2 aktier. Mer information om optionsprogrammen ges i not 8.   

Health Cap V LP 14,2% 

Stiftelsen Industrifonden 10,3% 

Lundbeckfond Invest A/S 10,3% 

Tredje AP-fonden 8,7% 

Tellacq AB 6,2% 

Carl Westin Ltd 5,8% 

Other shareholders 44,5% 
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FINANSIELL KALENDER 

 
2 november 2017  Delårsrapport januari – september 2017 
20 februari 2018  Årsrapport 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknande styrelseledamöter och verkställande direktör försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild 
över utvecklingen och koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Lund, 17 augusti 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Håkan Björklund 
Styrelseordförande 

Björn Odlander 
Styrelseledamot 

Lars Lidgren 
Styrelseledamot 

 
 

Tone Kvåle 
Styrelseledamot 

Nina Rawal 
Styrelseledamot 

Lennart Johansson 
Styrelseledamot 

Richard Davies 
VD 

 
 
 
 
 

BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 

 

Denna rapport har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte 

överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen ha företräde. 



                  
   

 
DELÅRSRAPPORT    BONESUPPORT   JANUARI - JUNI 2017  11 

 

 
 

RÄKENSKAPER 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

          Apr – Jun       Jan - Jun Helår 
(TSEK) Not 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 7 37,131 25,168 69,585 48,418 104,599 

Kostnad för sålda varor  -4,748 -3,504 -8,369 -7,173 -16,312 

Bruttoresultat  32,383 21,664 61,216 41,245 88,287 

       

Försäljningskostnader  -22,231 -22,414 -47,002 -40,100 -79,766 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -18,686 -6,561 -28,054 -12,057 -38,233 

Administrationskostnader 3,8 -9,160 -15,116 -30,850 -24,257 -60,671 

Övriga rörelseintäkter  1,338 2,585 2,163 3,283 7,349 

Övriga rörelsekostnader  -2,004 -984 -3,265 -2,600 -5,711 

Rörelseresultat 7 -18,360 -20,826 -45,792 -34,486 -88,745 

       

Finansnetto  -5,181 -2,406 -8,835 -6,018 -20,820 

Resultat efter finansiella poster 7 -23,541 -23,232 -54,627 -40,504 -109,565 

       

Inkomstskatt  -3 -40 -5 -218 -625 

Periodens resultat  -23,544 -23,272 -54,632 -40,722 -110,190 

       

Periodens resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

 
RESULTAT PER AKTIE 

 

Resultat per aktie         Apr - Jun       Jan - Jun Helår 
(SEK) Not 2017 2016 2017 2016 2016 

Moderbolagets aktieägare       

Resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,75 -0,93 -1,82 -1,62 -4,26 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1/  -0,75 -0,93 -1,82 -1,62 -4,26 

       

Periodens resultat (TSEK)  -23,544 -23,272 -54,632 -40,722 -110,190 

       

Genomsnitt antal aktier (1 000) 2/  30,181 25,097 30,063 25,097 25,837 
1/ Resultat per aktie efter utspädning är detsamma som före utspädning, då utspädningseffekter för negativt resultat per aktie inte justeras för. 

2/ Genomsnittligt antal aktier omräknat efter sammanläggning 5:1. 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

 

         Apr - Jun        Jan - Jun Helår 
(TSEK) Not 2017 2016 2017 2016 2016 

Periodens resultat  -23,544 -23,272 -54,632 -40,722 -110,190 

       

Övrigt totalresultat       

Omräkningsdifferenser  -6 -49 6 0 -74 

Summa totalresultat för perioden -23,550 -23,321 -54,626 -40,722 -110,264 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

       30 Jun   31 Dec 
(TSEK) Not 2017 2016   2016 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar  4,609 4,719   4,469 

Materiella anläggningstillgångar  634 514   442 

Långfristiga fordringar 6 208 399   180 

Summa anläggningstillgångar  5,451 5,632   5,091 

       

Varulager  16,195 15,030   14,489 

Kundfordringar 6 25,509 13,309   20,242 

Övriga fordringar 6 8,327 6,874   7,486 

Likvida medel 6 558,288 38,931   141,501 

Summa omsättningstillgångar  608,319 74,144   183,718 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  613,770 79,776   188,809 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare       4 464,805 -12,721   34,304 

       

Långfristig upplåning                                                       6 69,458 -   84,599 

Avsättningar  164 -   164 

Summa långfristiga skulder  69,622 0   84,763 

       

Kortfristig upplåning 6 29,334 57,634   25,103 

Leverantörsskulder 6 13,166 5,510   11,811 

Övriga kortfristiga skulder 6 36,843 29,353   32,828 

Summa kortfristiga skulder  79,343 92,497   69,742 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  613,770 79,776   188,809 
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 
 
(TSEK) 

  
Aktie 

kapital        

 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

 
 

Reserver 

 
Ansamlad 

förlust 1/  

 
Summa 

eget 
kapital  

Eqet kapital 1 januari 2016  15,686 564,372 -232 -559,498 20,328 

Resultat januari – juni 2016     -40,722 -40,722 

Övrigt totalresultat    0  0 

Transaktioner med aktieägare:       

Personaloptionsprogram-värde på anställdas 
tjänstgöring 

    7,673 7,673 

Eqet kapital 30 juni 2016  15,686 564,372 -232 -592,547 -12,721 

Resultat juli - december 2016     -69,468 -69,468 

Övrigt totalresultat    -74  -74 

Transaktioner med aktieägare:       

   Nyemission  2,446 96,744   99,190 

   Utgivna optioner   8,436   8,436 

Personaloptionsprogram-värde på anställdas 
tjänstgöring 

    8,941 8,941 

Eqet kapital 1 januari 2017  18,132 669,552 -306 -653,074 34,304 

Resultat januari – juni 2017     -54,632 -54,632 

Övrigt totalresultat    6  6 

Transaktioner med aktieägare:       

   Nyemission  11,012 499,005   510,017 

   Transaktionskostnader nyemission   -33,631   -33,631 

   Utgivna optioner   1,562   1,562 

Personaloptionsprogram-värde på anställdas  tjänstgöring   7,179 7,179 

Eqet kapital 30 juni 2017  29,144 1,136,488 -300 -700,527 464,805 
1/ Ansamlad förlust inkluderar årets resultat 

 
KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 
 

Kassaflöde   Apr - Jun        Jan - Jun Helår 
(TSEK)  2017 2016 2017 2016 2016 

Rörelseresultat  -18,360 -20,826 -45,792 -34,486 -88,745 

Icke kassapåverkande poster       

-Personaloptionsprogram  2,869 4,173 7,179 7,673 16,614 

-Övrigt  1,183 -236 1,451 368 979 

Erhållen ränta  0 0 0 0 4 

Betald ränta  -3,055 -1,537 -6,226 -4,168 -11,644 

Övriga betalda finansiella kostnader  0 0 0 0 -9,868 

Betald skatt  -494 -6 -539 -219 -109 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital 

-17,587 -18,432 -43,927 -30,832 -92,769 

       

Förändring i rörelsekapital  3,939 7,735 -2,101 8,685 10,836 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13,918 -10,697 -46,028 -22,147 -81,933 

       

Kassaflöde fr investeringeringsverksamheten  -315 -106 -911 -437 -1,374 

Kassaflöde fr finansieringsverksamheten  469,459 -3,924 464,430 -7,870 155,125 

Periodens kassaflöde  455,226 -14,727 417,491 -30,454 71,818 

       

Likvida medel vid periodens ingång  103,292 52,859 141,501 68,881 68,881 

Omräkningsdifferens i likvida medel -230 799 -704 504 802 

Likvida medel vid periodens utgång  558,288 38,931 558,288 38,931 141,501 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

         Apr - Jun        Jan - Jun Helår 
(TSEK)  2017 2016 2017 2016 2016 

Övriga rörelseintäkter  23 5 23 5 11 

       

Administrationskostnader  -171 -115 -2,578 -262 -2,385 

Övriga rörelsekostnader  -33 -9 -33 -9 -16 

Rörelseresultat  -181 -119 -2,588 -266 -2,390 

       

Finansnetto  -1,131 -118 -2,048 -485 -1,519 

Resultat före skatt  -1,312 -237 -4,636 -751 -3,909 

       

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0 0 

Periodens resultat  -1,312 -237 -4,636 -751 -3,909 

 
Periodens resultat i moderbolaget överensstämmer med periodens totalresultat. 
 

 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

         30 Jun   31 Dec 
(TSEK) Not 2017 2016   2016 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar  453,912 300,000   403,912 

       

Övriga fordringar  227 -   - 

Förutbetalda kostnader  912 610   307 

Kassa och bank  542,071 10,643   103,776 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  997,122 311,253   507,995 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Bundet eget kapital 4 29,144 15,686   18,132 

Fritt eget kapital  847,969 233,647   385,669 

SUMMA EGET KAPITAL  877,113 249,333   403,801 

       

Kortfristiga skulder  120,009 61,920   104,194 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  997,122 311,253   507,995 
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AUTOGRAFT Ett bengraft som hämtas från patientens eget skelett, vanligen från höftbenskammen 

BONE GRAFT SUBSITUTE Syntetiska material som används som bengraft istället för biologisk benvävnad 

CERAMENT BVF CERAMENT™|BONE VOID FILLER 

CERAMENT G CERAMENT™G, CERAMENT™ BVF med gentamicin 

CERAMENT V CERAMENT™V, CERAMENT™ BVF med vancomycin 

KLINISK STUDIE Studie på människor av exempelvis en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel 

DR    Doktor 

FDA    US Food and Drug Administration 

HEMATOM   En lokaliserad ansamling av blod utanför blodkärlen 

HEOR Forskningsdisciplin som kvantifierar ekonomiska och kliniska resultat från medicinsk teknologi 

HISTOLOGI Studien om mikroskopisk anatomi (mikroanatomi) av celler och vävnad hos växter och djur 

IDE (Investigational Device emption) Undantag från krav på godkännande för att utföra kliniska studier på en medicinteknisk produkt 

ILIAC CREST Utgör höftbenets övre kant  

12M 12 Månader (visar ekonomiska utfall senaste 12 månaderna innan periodslut) 

MICRO-CT Mikrotomografi som använder röntgenscanning för att återskapa en 3D-modell  

OSTEOINDUKTION  Osteoinduktion innebär att bengraftsmaterial (eller tillväxtfaktor) kan stimulera bildandet av 
osteoblaster som därefter bildar ny benvävnad 

OSTEOMYELITIS En bakterieinfektion som drabbar benvävnad 

PMA    Premarket Approval är FDA’s process för att godkänna klass III medicintekniska produkter 

TOXICITET  Graden av skada en substans kan orsaka människor eller djur (“giftighet”) 

 
 
 
 
 

  

Härledningstabell alternativa nyckeltal – Nettoskuld (MSEK) 30 jun 2017 30 jun 2016 31 dec 2016 

Långfristig upplåning 69,5 - 84,6 

Kortfristig upplåning 29,3 57,6 25,1 

Likvida medel 558,3 38,9 141,5 

Nettoskuld -459,5 18,7 -31,8 

 

Bidrag   Nettoomsättningen minus direkt hänförliga KSV försäljnings-, forsknings- och utvecklingskostnader 

- visar det operationella resultatet för varje segment. 
Resultat per aktie  Periodens resultat delat med genomsnittligt antal aktier före utspädning  

-visar resultat per aktie inklusive avskrivningar 

Bruttoresultat 
  

Nettoomsättning minskat med kostnad för sålda varor  
- visar vinsten som skall täcka andra kostnader och vinstmarginal. 

Bruttomarginal 
  

Nettoomsättning minskat med kostnader för sålda varor delat med nettoomsättning  

- visar vinsten i relation till nettoomsättningen, en indikation på den marginal som krävs för 
att täcka andra kostnader och vinst. 

Räntebärande skulder
  

Upplåning från banker och finansiella institutioner, kort- och långfristig  

 - visar den skuldnivå bolaget har och utgör också grunden för räntekostnader. 
Nettoskuld 
   

Räntebärande skulder (upplåning) minus likvida medel  

 - visar bolagets skuldsättningsnivå 

Rörelseresultat (EBIT)
  

Rörelseresultatet visar det operativa resultatet före avskrivningar  

 - visar det operationella resultatet inklusive avskrivningar 

Omsättningsökning 
   

Skillnad i nettoomsättning mellan två perioder i förhållande till nettoomsättningen för den tidigare 

-visar hur bolagets försäljning utvecklas 

DEFINITIONER

R 

FINANSIELLA DEFINITIONER 

BONESUPPORT använder sig av alternativa nyckeltal för att göra den finansiella rapporten enklare att förstå både för 
extern analys och jämförelse även för intern utvärdering. Alternativa nyckeltal är mått som inte definieras enligt IFRS. 
Följande finansiella definitioner används:   
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Not 1 Allmän information, redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolagets 
redovisning är upprättad i enlighet RFR 2, Redovisning för juridisk 
person, och Årsredovisningslagen.   
 
De angivna redovisningsprinciperna har tillämpats på årsredo-
visningen per 31 december 2016.   
 
Nya eller ändrade standarder eller tolkningar av standarder som 
träder i kraft 1 januari 2017 har inte haft någon signifikant inverkan på 
BONESUPPORTs finansiella rapporter. Koncernen har analyserat de 
potentiella effekterna av införandet av IFRS 15 ’Intäkter från avtal med 
kunder’, som gäller från 1 januari 2018, och bedömer att införandet 
av IFRS 15 inte kommer att få någon signifikant inverkan på de 
finansiella rapporterna bortsett från ytterligare upplysningar 
 

Not 2 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen har god tillgång till sina nyckelmarknader och arbetar 
konsekvent med att generera intresse och konvertera detta till 
intäkter. BONESUPPORTs primära operationella risk, vilket också gör 
det till dess primära finansiella risk, är att fortsätta öka tillväxttakten för 
användandet av dess produkter och generera intäkter. Koncernens 
nyckelregioner har uppvisat en väldigt god omsättningstillväxt under 
2017. Nyemissionen, i samband med börsintroduktionen, var 
utformad för att säkerställa att Bolaget har tillräckliga finansiella 
resurser för att exekvera sin tillväxtstrategi. Ytterligare risker beskrivs i  
årsredovisningen 2016, not 2. 
 

Not 3 Närståendetransaktioner 
Närstående 

Seagles AB Helägt av Professor Lars Lidgren 

Orsco 
Lifescience AG 

 
Helägt av Oern Stuge 
(Styrelseordförande fram till 15 
december 2016) 

 
De finansiella rapporterna inkluderar kostnader relaterade till 
följande transaktioner mellan BONESUPPORT AB och 
närstående. 
                               Jan - Jun  

Närstå-
ende  

Tjänst (TSEK) 2017 2016 

Seagles 
AB 

Rådgivning avseende 
utvecklingsprojekt 

44 - 

Orsco 
Rådgivning avseende 
strategiska och industri -
relationsbyggande aktiviteter 

- 596 

 
 

 Not 4 Antalet aktier och potentiella aktier 
   

Antal aktier   

31 december 2016 145 056 103 

Sammanläggning av aktier -116 044 882 

Nyemission 17 241 379 

Konvertering av optioner 378 000 

30 juni 2017 46 630 600 

 
  Potentiella aktier  

5 589 749 avser Bonesupport’s teckningsoptioner och 
anställdas optionsbaserade incitamentsprogram. 

 
Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
I samband med tecknandet av låneavtalet med Kreos Capital i 
september 2016 ställde koncernen ett antal säkerheter till 
långivaren. Per den 30 juni 2016 hade koncernen ett antal 
utställda säkerheter till den tidigare långivaren IPF Partners. 
Detaljerad information återfinns i årsredovisningen 2016, not 
28. 

 
Not 6 Finansiella tillgångar och skulder 
Det verkliga värdet av lånet uppgick till 96,2 MSEK per den 30 
juni 2017. Värderingen är klassificerad i hierarkinivå 2. Det 
redovisade värdet uppgick till 98,8 MSEK (57,6). Ingen 
bedömning avseende verkligt värde genomfördes per den 30 
juni 2016. Övriga finansiella tillgångar och skulder är 
kortfristiga och verkligt värde bedöms överensstämma. 

NOTER
RR 
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Not 7 Rörelsesegment 
Koncernens segment består av North America (“NA”) 
och Europe & Rest of the World (“EURW”). Övrigt 
inkluderar elimineringar och övriga poster, där 
majoriteten av kostnaderna avser kostnader relaterade 
till koncernfunktioner. Bidrag per segment beräknas 
som nettoomsättning minus direkt allokerbara 
operativa kostnader för segmenten. Sådana kostnader 
är direkt relaterade till kostnad för sålda varor, 
försäljningskostnader och forsknings- och utvecklings-
kostnader.  

 Det görs ingen uppföljning på vare sig tillgångar eller 
skulder på segmentnivå eftersom styrning och 
uppföljning av dessa görs av ledning och styrelse på 
koncernnivå. 
 
Nettoomsättningen i Sverige var 0,7 MSEK (0,6).  
Marknaden i USA (del av NA) är den enda marknaden 
som utgör mer än 10% av koncernens nettoomsättning. 
Omsättningen i USA uppgick till 23,5 MSEK (16,3) där 
kunden är en amerikansk distributör. Ingen annan kund 
utgör mer än 10% av koncernens nettoomsättning. 
Omsättningen per produkt återges nedan.  

  

 

 

 
Not 8  Personaloptionsprogram 
Det finns fem olika personaloptionsprogram och två olika 
teckningsoptionsprogram. Varje aktieoption eller 
teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 
stamaktier i BONESUPPORT i samband med aktieoptionen 
eller teckningsoptionen utnyttjas.   Personaloptions-
programmen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för 
varje program. Av de 24,6 miljoner optionerna som allokerats 
per den 1 januari 2017 var 14,8 miljoner optioner fullt 
intjänade före 1 januari 2017 och 1,8 miljoner optioner 
intjänades under perioden.   

 Personaloptioner värderas till verkligt värde per datumet för 
allokering.  
 
Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. 
Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras 
eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. 
När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier 
Ersättning för aktierna krediteras eget kapital.  
 
Ytterligare information avseende dessa program återfinns i 
not 12, 23 och 25 i årsredovisningen 2016. 

 
 Antal optioner 1/ Teckningskurs per 

nytecknad aktie 2/ 
Antal optioner Teckningskurs per 

nytecknad aktie 2/ 

Balans 1 Jan 2017 24 984 522 0,71 7 895 568 4,92 

Utfärdade i perioden 544 000 5,30 1 250 000 5,30 

Konverterade - - -1 890 000 5,30 

Förfallna eller returnerade -143 625 1,21 -3 010 000 5,30 

Balans 30 Jun 2017 25 384 897 0,80 4 245 568 4,59 

     

 

 
Poster från 
resultaträkningen 

April – Juni 2017 April – Juni 2016 

(TSEK) NA EURW Övrigt Totalt NA EURW Övrigt Totalt 

Nettoomsättning 23,473 13,658  37,131 16,342 8,826  25,168 

Operativa kostnader -16,501 -16,477  -32,978 -10,420 -11,670  -22,090 

Bidrag 6,972 -2,819  4,153 5,922 -2,844  3,078 

Övriga rörelseposter   -22,513 -22,513   -23,904 -23,904 

Rörelseresultat 6,972 -2,819 -22,513 -18,360 5,922 -2,844 -23,904 -20,826 

Finansnetto   -5,181 -5,181   -2,406 -2,406 

Resultat före skatt 6,972 -2,819 -27,694 -23,541 5,922 -2,844 -26,310 -23,232 

Produktgrupp April – Juni 2017 April – Juni 2016 
(TSEK) NA EURW  Totalt NA EURW  Totalt 

CERAMENT BVF 23,473 3,619  27,092 16,342 2,562  18,904 
CERAMENT med 
läkemedelsfrisättning 1/ 

- 10,039  10,039 - 6,264  6,264 

Totalt 23,473 13,658  37,131 16,342 8,826  25,168 

1/ CERAMENT med läkemedelsfrisättning inkluderar CERAMENT G and CERAMENT V. 

1/ Ej allokerade optioner uppgår till 335,905        
2/ Total teckningskurs beräknat som vägt genomsnitt av utestående teckningsoptioner (SEK) 
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BONESUPPORT HOLDING AB (publ.), org.nr 556802-2171, är 
moderbolag i Bonesupport Group, där verksamheten bedrivs 
inom Bonesupport AB och dess dotterbolag i USA, 
Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna. 
 
BONESUPPORT är ett ett företag verksamt inom 
orthobiologics som utvecklar och kommersialiserar innovativa 
injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till 
kroppseget ben och har förmågan att frisätta läkemedel direkt 
i hålrummet i benet. BONESUPPORT:s marknadsförda 
syntetiska bengraftsubstitut är CERAMENT BVF, CERAMENT G 
och V, vilka samtliga baseras på den innovativa och skyddade 
teknologiplattformen CERAMENT. Hittills har alla 
BONESUPPORT:s marknadsförda produkter genomgått den 
regulatoriska processen för lansering av medicintekniska 
produkter på de marknader där de för närvarande är 
tillgängliga. Bolaget känner vid denna tidpunkt inte till någon 
annan produkt på marknaden med samma egenskaper som 
CERAMENT G och CERAMENT, det vill säga ett injicerbart 
bengraftsubstitut som frisätter antibiotika och har bevisad 
snabb omvandling till kroppseget ben. 
 
BONESUPPORT:s produkter representerar en innovativ teknik 
som backas upp av en patentportfölj på cirka 100 registrerade 
och/eller sökta patent.  

  BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av 
uppvisad säkerhet och effekt vid patientbehandling och 
estimerar, baserat på försäljningsdata, att nära 30 000 
behandlingar har utförts med dess produkter världen över. 
Det finns en stor marknadsmöjlighet inom trauma, kronisk 
osteomyelit, revisionsartroplastik och fotinfektioner på grund 
av diabetes, och med sin forskning fokuserar Bolaget på att 
fortsätta att vidareutveckla och förfina den nuvarande 
tekniken och utvidga den till ytterligare behandlingsområden 
genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska 
substanser.  
 
CERAMENT BVF är för närvarande kommersiellt tillgänglig på 
ett flertal europeiska marknader, USA, Indien, Malaysia, Oman 
och Singapore. CERAMENT G och CERAMENT V är tillgängliga 
på samma europeiska marknader såväl i Malaysia och Oman. 
CERAMENT G är också tillgängligt i Indien.  
 
BONESUPPORT grundades 1999 av professor Lars Lidgren, en 
internationellt välrenommerad forskare som har varit 
ordförande för ett antal olika muskuloskeletala samfund. 
BONESUPPORTs verksamhetsmål är att förbättra 
livskvaliteten för patienter som lider av bensjukdomar som 
orsakar hålrum i ben, leder till skada, brott, smärta och en 
försämrad livskvalitet. Bolaget är baserat i Lund, Sverige.  
 

 
 

OM BONESUPPORT 

BONESUPPORT™ and CERAMENT™ are registered trademarks. 

Kontaktinformation: 
 
Richard Davies, CEO 
T: +46 46 286 53 70                                        
 
Björn Westberg, CFO 
T: +46 46 286 53 60 
  
E: ir@bonesupport.com 
www.bonesupport.com 

FRAMÅTBLICKANDE UPPGIFTER  

Rapporten innehåller viss framåtriktad information som återspeglar BONESUPPORT:s aktuella syn på 

framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, 

”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende 

framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad 

information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och 

osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad 

information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan 

komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktad 

information i rapporten gäller endast per dagen för rapporten. BONESUPPORT lämnar inga utfästelser 

om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny 

information, framtida händelser eller likande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig 

lagstiftning. 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017 

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media till en webbkonferens (på engelska) den 17 augusti kl 10:00 fm 

CET, där VD Richard Davies och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar rapporten och svarar på frågor. 

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl 08:00 fm CET samma dag och presentationen från 

webbkonferensen kommer att laddas upp under dagen den 17 augusti. Mer detaljer rörande deltagande, se 

investerarsidorna på www.bonesupport.com 

 

mailto:ir@bonesupport.com
http://www.bonesupport.com/

