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Översikt
Har tittat en del på Redeyes analys då den var väldigt utförlig och bra.
Bonesupport är ett snabbväxande medicinteknikbolag som är verksamma inom ortobiologi..
De utvecklar och säljer biokeramiska och injicerbara bengraft substitut som över tid ombildas
till patientens egna ben.
Cerament är en unik teknologi för behandling av skelettskador, de har tre produkter i
kommersiell fas. Bolaget har sitt ursprung i Lund och forskningen kommer från Lunds
universitetssjukhus, de har idag 85 anställda. Bolaget har över 100 patent som skyddar
produkten och över 160 publikationer som visar fördelarna med Cerament över traditionella
metoder.

Historia

Marknaden

I EU5 och USA utförs 650k operationer som skulle kunna behandlas med Ceramant per år.
Det är framförallt skador som orsakats av Trauma.

Bolaget själva estimerar att den totala globala marknaden för bengraft uppgår till 3 BUSD
och förväntas växa med 5% per år. Med en försäljning om 166 MSEK på LTM så har bolaget
endast en halv procents marknadsandel.
31% av alla behandlingar i EU5 idag består av Autograft, vilket är ett ingrepp som innebär
att man transplanterar ben från en annan skelettdel från patienten (höftkammen). Skelettet
mals ner och läggs i området som är skadat för att påbörja läkningen. Detta är en metod
som fungerar väldigt bra då kroppen känner igen den egna benvävnaden. I 20% av fallen
leder autograft till komplikationer. Men nästan 40% av patienterna klagar på smärta från
donationsområdet, alltså smärta från höften inte området som behandlats, i upp till 2 år efter
ingreppet.
En studie visar också på att cirka 47% av behandlade patienter får sin dagliga verksamhet
över nästkommande 6 månader begränsad. Problem med sömn, sitta, stå och att gå till
arbetet.
Slutligen så har man bara två höftkammar och vid större ingrepp eller vid flera ingrepp så
har man inte mer ben att tillgå om båda höftkammar är förbrukade.
Allograft är då ett alternativ och innebär att man tar benvävnad från en benbank, som då
kommer från avlidna människor. 30% av alla behandlingar i EU5 är allografter. Då det inte är
kroppens egna benvävnad så leder det ibland till att kroppen stöter bort vävnaden, detta
sker i 30-40% av fallen och då måste man göra om operationen.
Den tredje formen av behandling är syntetisk bengraft, eller så kallad bencement. Som är
designade för att limma ihop benet med olika typer av plastmaterial eller andra olösliga
material. Denna form av behandling utgör 34% av ingreppen i EU5.

Affärsmodell och produkt

Cerament är designad för att ersätta organisk bengraft och utgörs av biokeramiska
substanser, 40% Hydroxiapatit och 60% Kalciumsulfat. Det är en blandning av två
benmineraler som är syntetiskt framställda. Då det är exakt samma benmineraler som finns i
benet redan så känner kroppen igen detta. Men då det inte ligger något DNA i materialet så
riskerar kroppen inte att stöta bort materialet.
Produkten är enkel att hantera och förvara. Det unika är att produkten ombildas till
kroppseget ben inom 6-12 månader och Cerament har då resorberats av kroppen.

Benhinnor, blodkärl och nerver återskapas och benet är som på nytt. En studie som är
benämnd CERTIFy visade på att Cerament var lika effektivt vid behandling som autograft.
Man slipper alltså göra ett extra ingrepp och undviker då alla negativa aspekter som är
kopplat till detta.
“CERTiFy. A prospective, randomized, controlled clinical trial with 137 patients in 20 leading
trauma centers in Germany, aimed to compare treatment of CERAMENT BVF with
autologous bone graft (autograft) transplantation”
Cerament BVF
Cerament G (Cerament med anitbiotika)
Cerament V (Cerament med antibiotika)
Cerament G och V innehåller antibiotika i skadeområdet, för det sämsta som kan hända är
att det blir en infektion. Läkningen avstannar då helt och risken för amputation ökar avsevärt.
Enligt bolaget är Cerament den enda produkten som kan göra detta. Fördelen är att man
inte behöver inta antibiotika oralt vilket då påverkar hela kroppen. Flera negativa aspekter
med systematisk applicering av antibiotika i jämförelse mot lokal. Antibiotikaresistens blir
mer och mer uppmärksammat och detta gynnar Bonesupport.
Bencement som är ett syntetiskt alternativ till Cerament har också produkter som innehåller
antibiotika. Men problemet med dessa är att det inte är baserat på en injicerbar pasta utan
pellets eller pärlor som måste opereras bort efter antibiotikan har verkat. Vilket medför en
andra operation men formen på pärlorna eller pelletsen gör att all hålrum inte blir igenfyllt
vilket kan resultera i återkommande infektioner. Cerament G verkar ha uppenbara fördelar
gentemot denna metod.

En oberoende studie av en grupp forskare i Manchester tittade på effekten av Cerament G
vid behandling av 51 patienter med typ IIIB fraktur, vilket är en mycket svår öppen
skenbenfraktur med omfattande vävnadsskada. Mycket mjukdelsskador med öppna
benbrott, vilket betyder att benpiporna har stuckit ut genom huden, vilket medför mycket
högre infektionsrisk. Enligt statistisk ligger infektionsrisken för den här typen av skador strax
över 50%. Amputationsrisken ligger på 16%.
Efter behandling med Cerament G fick ingen av dessa 51 patienter en infektion, och endast
en patient behövde amputera, vilket motsvarar 1.9% av behandlade patienterna, att jämföras
med 16%. Inga bieffekter uppvisades från antibiotikan heller.

Det är inte bara positivt ur ett humanitärt perspektiv utan även ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv. En av de mest välrenommerade ortopediska klinikerna i Europa - Nuffield
Orthopaedic Centre, har behandlat patienter med Cerament G & V sen det blev kommersiellt
tillgängligt, 2013. Efter att de behandlat de första 100 patienterna kunde de konstatera att
återinfektionsgraden minskade med 56%. Vad innebär det rent ekonomiskt?
Man jämförde dessa 100 patienter med det nationella registret på över 25 000 patienter med
motsvarande diagnos som inte behandlats med Cerament.
5 dagars tidigare utskrivning, 11 dagar kortare sjukhusvistelse under 2 års uppföljning. Vilket
leder till en besparing på cirka 86 TSEK per patient. Potentialen för den nationella
besparingen skulle innebära en besparing på 44 M pund. För att inte tala om att man friar
upp resurser i vården.
Cerament som innehåller antibiotika (G och V) står för 84% av de totala intäkterna i EUROW
och denna produkt är inte lanserad på den amerikanska marknaden än. FORTIFY studien
ska påvisa effekten av Cerament G. Lanseringen i USA förväntas ske Q420/Q121.
Trots att Cerament G och V växer snabbt så kannibaliserar inte produkten på Cermanet
BVF. Cerament BVF försäljningen har växt med 10% CAGR sedan 2016. Medan Cerament
G och V har haft en CAGR på över 40% under samma period.
Sedan regulatoriskt godkännande av Cermant har produkten använts i mer än 50 000
procedurer världen över.

Bolagets produkter har endast 1% av den amerikanska och europeiska marknaden enligt
Redeyes estimeringar. Så det finns stor uppsida kvar om ett paradigmskifte sker i hur man
behandlar benbrott.

Ägarbild och management

Mycket insynsköp vilket alltid är positivt VD Emil Billbäck har köpt aktier för över 3 miljoner
kronor sedan slutet av 2018 och fler insynspersoner har köpt.

Vallgravar
Väldigt starka vallgravar, de har över 100 patent och de har en first-mover advantage
vilket har lett till ett teknologiförsprång.
Brand recognition gör att man troligtvis väljer Bonesupports produkter i framtiden även om
konkurrenter kommer ikapp. Speciellt när det kommer till en produkt med en så viktig
applicering. Sjukvården är en väldigt konservativ bransch.
Kliniska evidensen i form av 160 studier som gjorts på produkten och hur länge Cerament
har sålts på marknaden (sedan 2005) är starka konkurrensfördelar. Sjukvården anammar
bara inte något nytt och oprövat.

Resultatutveckling
Resultatutveckling blev väsentligt försämrad under 2018 till följd av att bolaget terminerade
ett distributionsavtal som de hade med Zimmer Biomet då denna distributör bara riktade sig
till 30% av den amerikanska marknaden. VD Emil Billbäck ändrade strategin när han tog
över och tyckte att produkten var alldeles för bra för att endast 30% av marknaden skulle ha
tillgång till Cerament.
Idag har Bonesupport 40 självständiga distributörer och fyra stora GPO (group purchasing
organization) kontrakt. De når därmed hela marknaden i dagsläget.
Då bolaget har omstrukturerat sin distribution i NA och då de största triggersen ligger i
framtiden blir det ganska ointressant att titta på historiska siffror för bolaget.

Omsättning

Försäljningen i USA har generellt sett varit högre i USA än Europa tills att man sade upp
kontraktet med ZB. Enligt Q12020 rapporten så stod NA för 49% av försäljningen och
utgjordes endast av Cerament BVF. Av EUROW försäljningen så utgjorde Cerament G och
V 83%. Under Q12020 växte omsättningen med 30% yoy, men sekventiellt så minskade
försäljningen med 6% och bolaget skyller på corona.

NA växte med 163% yoy om man tittar på LTM.

Detta har att göra med att upprampningen av de nya distributionsavtalen börjar synas i
försäljningssiffrorna. USA ser ut att fortsätta växa snabbt, med det sagt så var försäljningen i
Q12020 på samma nivå som försäljningen i Q12017. Men då använde man sig alltså av ett
försäljningsnät som bara nådde ut till 30% av marknaden men idag når man hela
marknaden. Så endast försäljningen av Cerament BVF bör kunna växa markant härifrån.
Lägg därtill Cerament G och V.
Bruttoresultat
Bolaget är extremt skalbart och de har en bruttomarginal på 89%. Bolaget bör kunna hålla
denna marginal eller till och med överträffa den då priset på Cermanet G och V är över
dubbelt så högt som för Cerament BVF. Då 84% av försäljningen i EUROW så inser man att
försäljningen bör öka markant men också att bruttomarginalen bör kunna försvaras.

Rörelseresultat

Bolaget är fortfarande inte vinstgivande, men kostnaderna minskar i relation till omsättningen
och inflexion point närmar sig.

Balansräkning
Bolaget tog nyligen in 378 MSEK i kassa genom en riktad nyemission.Totala antalet aktier
ökade till 64,388,740. Bolaget har därmed en kassa på över 400 MSEK. Pengar som främst
ska användas för lansering av Cerament G i USA. Nettokassa på lite under 400 MSEK.
Stark balansräkning.

Värdering

Investeringstes

Disruptiv teknologi
Bolagets produkt är unik och disruptiv och kan förändra hur man behandlar benbrott i
framtiden. De är redan verksamma och säljer redan produkten idag och över 160
publikationer visar på hur effektiv produkten är.
USA
Lansering av Cerament G och V i USA. Idag har bolaget endast Cerament BVF på
USA-marknaden. Bonesupport bytte till en De Novo ansökan till FDA som går snabbare än
en PMA ansökan. Detta är en väldigt stor katalysator för bolaget då Cerament G och V kan
lanserar på marknaden redan vid Q420 eller Q121. USA är världens största
medtech-marknad.
Det finns också ett starkt incitament för adoption av Cerament V och G i USA då kliniker får
betalt för det initiala ingreppet från sjukförsäkringsbolagen. Uppföljningar eller komplikationer
är således förknippade med en kostnad.
FORTIFY och SOLARIO
Är två studier som verkligen kan sätta Cerament G (och V) på kartan som det bästa
behandlingsalternativet vid behandling av benbrott och därmed öka marknadspenetrationen.
“FORTIFY. A prospective, randomized, multicentercontrolled test of CERAMENT G that
evaluates the ability of CERAMENT G to improve treatment outcome of patients with open
shin fractures”

“SOLARIO is a randomized unblinded European multicenter study with the aim of
investigating if synthetic bone graft substitutes containing antibiotics can lead to shorter
treatment times compared to systemic antibiotics”

