Inbjudan till
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Episurf Medical AB (publ)
Inför listning på AktieTorget

Episurf är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför innovativa lösningar för behandling av
lokala broskskador i människors leder. Episurfs primära
fokus är riktat mot knäleder, men bolagets behandling kan vara
applicerbar även på andra leder. Episurf befinner sig i preklinisk
verifieringsfas.
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Episurf

- för ett aktivare och friskare liv för människor med smärtsamma ledskador

Episurf Medical utvecklar implantat och kirurgiska instrument för
behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs implantat
är små, tunna och anpassade för att ersätta varje individs unika skada.
Episurfs implantat gör det möjligt att reparera broskdefekter i ett tidigare
skede än vad som traditionellt görs idag samt ge ökade möjligheter att
minska utbredning/uppkomst av degenerativa ledsjukdomar så som
artros. Bolaget har ett nytt patentsökt koncept där små implantat fäster
effektivt i benet genom att fästytan är försedd med ett benliknande
bioaktivt material. Episurfs system inkluderar implantat samt
operationsinstrumentarier som utvecklas enligt följande kriterier:
»» Systemet skall tillåta en minimalt invasiv kirurgi
»» Systemet skall möjliggöra en perfekt anpassning av implantat till skadat område
»» Systemet skall möjliggöra en enkel dagkirurgisk samt ett felfritt kirurgiskt ingrepp
Ledskador – ett globalt problem
Smärta i knäet som beror på broskskador är en av de vanligaste källorna till
kronisk ledverk. Smärta, svullnad och låsning påverkar berörda individers förmåga
att röra sig, arbeta, delta i sport, samt att utföra dagliga sysslor. Idag råder det
brist på adekvata, effektiva metoder för tidig behandling av broskskador. Det
mest omfattande problemområdet är knäleder. Den vanligaste och mest erkända
behandlingsmetoden idag är att man ersätter knät med en hel- eller halvprotes.
Normalt genomförs en sådan operation först då skadan har utvecklats till en mer
utbredd förslitning i leden efter flera års lidande. Det är långa väntetider och för
många en smärtsam väntan på att få en knäprotes. Dessutom krävs ett stort
kirurgiskt ingrepp, med risk för komplikationer. Detta tydliggör behovet av tidig
behandling. Utmaningen är att med ett enkelt kirurgiskt ingrepp effektivt kunna
behandla eller fördröja broskskadors utbredning i ett tidigt skede.

Erbjudandet i sammandrag
»» Teckningstiden löper från och med den 15 september 2010 till och med
den 29 september 2010.
»» Teckningskursen är 4,50 kronor per B-aktie.
»» Erbjudandet omfattar 9 000 000 kronor, fördelat på 2 000 000 B-aktier.
»» Värdering av bolaget är 48 600 000 kronor ”pre-money”.
»» Första dag för handel på Aktietorget beräknas bli den 29 oktober 2010.
»» ISIN-koden är SE0003491562
»» Teckningsåtaganden finns för 6 200 002 kronor, vilket innebär
69 % av emissionslikviden.
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»» Lyckade initiala prekliniska studier
»» Episurf har påbörjat en utökad preklinisk studie
»» Marknaden bedöms ha ett behov av bättre behandlingsmetoder
»» En marknad värd flera miljarder kronor
Initiala prekliniska studier genomförda
Under 2009 genomförde Episurf flertal prekliniska pilotstudier på får, en
miljö snarlik människans knä, med syfte att utvärdera funktionalitet och
infästning av implantat. Fokus var riktat mot val av material och dess
påverkan på kringliggande vävnad samt operationsmetod. Resultatet
från pilotstudien visade på hur viktig anpassning av implantatets
utformning samt precision vid insättning var för att erhålla ett bra
kliniskt resultat.
Under senare delen av 2009 fokuserade Episurf på att vidareutveckla
operationsinstrumentarier för att ta fram en enkel kirurgisk metod som
skall kunna användas av ortopeder världen över. Under vintern 20092010 påbörjades en andra pilotstudie, även den på får, där hänsyn
hade tagits till ovanstående. Instrumentarier samt design av implantaten
vidareutvecklades. Ovanstående studie har fallit väl ut. Bolagets ledning
beslutade därför att inleda långtida studier för att samla nödvändig data
som ligger till grund för att påbörja kliniska studier.
Finansiella mål
Bolaget har satt som mål att Episurf under 2012-2013 skall erhålla CEmärkning av sin första produkt knäledsimplantat. Bolagets omsättning
beräknas till cirka 100 miljoner kronor inom en 3-4 års period efter
erhållandet av godkännandet.

i aktien. Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad tillförs
bolaget 9 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden
skall huvudsakligen användas till att genomföra den prekliniska studie
som Episurf har startat och för att utvärdera sin metod för att återställa
funktionen i knäleder.
Framtida kapitalbehov
Efter att den prekliniska studien är genomförd skall metoden utprovas
på människor i en klinisk studie. Denna beräknas kunna inledas under
slutet av 2011/början av 2012 och pågå under ett år. Kostnaderna för
den kliniska studien bedöms uppgå till 20-30 miljoner kronor. För att
genomföra den kliniska studien krävs ytterligare kapitaltillskott, vilket
bedöms vara möjligt genom att genomföra ytterligare en nyemission.
Anledningen till att Episurf inte gör en större emission redan nu, utan
väntar med att göra en emission som skall täcka de kliniska studierna
är att styrelsen gör bedömningen att om de pågående prekliniska
studierna faller väl ut kommer värderingen på bolaget då att vara
väsentligt högre och därigenom blir det en mindre utspädning för
befintliga ägare.

Nyemission
Bolagets styrelse har beslutat om att genomföra en nyemission. Syftet
med emissionen är att få resurser för att expandera verksamheten
utöver nuvarande nivå. Dessutom vill styrelsen bredda aktieägandet
för att lista aktien på AktieTorget och därigenom få en daglig handel

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande.
I memorandumet för Episurf Medical AB (publ) finns en beskrivning
av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie.
Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med
övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet för Episuf Medical AB (publ) finns tillgängligt för
nedladdning på www.episurf.com.

VD har ordet

Episurf bjuder till investeringsseminarium den
23 september. För mer info se www.episurf.com.

Episurf är inne i ett mycket intressant och aktivt skede.
Fem nya patentansökningar har hittills lämnats in under
2010. Vi har påbörjat de sista prekliniska studierna för
att därefter fokusera på den kliniska fasen. Därtill har
vi förstärkt organisationen med en ny medarbetare,
Karin Wermelin, som har rekryterats till Bolaget för att
fokusera på uppbyggnaden av ett medicin-tekniskt
kvalitetsledningssystem, ISO 13485. Nya spännande
samarbeten är under diskussion. Vidare har storskalig
tillverkning av implantatet utretts och ett omfattande
efterföljande analysarbete pågår för närvarande.

studie som startades i juni, utarbeta ett kliniskt protokoll
för genomförande av kliniska studier, rekrytera lämpliga
kandidater samt färdigställa tillverkning samt slutlig design av
operationsinstrumentarier.

För det kommande året planerar vi att genomföra en
rad aktiviteter så som att, utveckla ett protokoll för hur
röntgenbilder skall tas för tillräcklig kvalité på indata som
underlag för tillverkning av implantat och instrumentarier,
avsluta samt analysera resultat från den längre prekliniska

För att klara av alla dessa åtaganden behöver vi resurser i form
av kapital. Av den anledningen genomför vi en nyemission. Du är
välkommen som aktieägare i Episurf Medical AB som jag hoppas
och tror kommer att bli en lönsam investering för dig som
aktieägare och som dessutom kommer att bidra till att minska
lidandet för alla dem som drabbas av förslitningsskador i knäna.

Nina Bake
Verkställande direktör, Episurf AB (publ)

Anmälan om förvärv av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)
Erbjudandet:
Teckningstid:
Teckningskurs:
Betalning:

15 september – 29 september 2010.
4,50 kr per B-aktie.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast
efter avslutad teckningstid och betalning skall ske
senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:
Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:
Fax: +46 431- 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 29 september 2010. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer
att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att
skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.
Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Episurf Medical AB i september 2010, tecknar undertecknad härmed:
Antal B-aktier:

st B-aktier i Episurf Medical AB till teckningskursen 4,50 kronor per B-aktie.
Minsta teckningspost är 1 000 aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade B-aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare

Depånummer

Bank/Förvaltare

Har Ni för avsikt att teckna aktier genom Er kapitalförsäkring? Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.
Namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Th
Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
»» Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
»» Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
»» Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
»» Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
»» Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
»» Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
»» Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
»» Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier
enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Episurf Medical AB i september 2010;
»» Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
»» Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
»» Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna
kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)

