
   

Invent Medic Sweden AB (publ) | 556682-1046 

 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för det första halvåret 2018. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
 

 

TVS är godkänd för CE-märkning.  
 
Sammanfattning av halvårsrapport 
 

Första halvåret (januari – juni 2018) 
 

• Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK. 

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 360 (353) KSEK. 

• Kostnaderna uppgick till 4 511 (3 811) KSEK.  

• Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 151 (-3 458) KSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,41) SEK. 

• Likvida medel uppgick till 18 243 KSEK (10 501) vid utgången av perioden. 
 

Andra kvartalet (april – juni 2018) 
 

• Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK. 

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 187 (170) KSEK. 

• Kostnaderna uppgick till 2 044 (2 183) KSEK.  

• Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 857 (-2 013) KSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK. 
 

Resultat i korthet 

 2018 2017 2018 2017 ÅR 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 2017 

Rörelsens intäkter 187 170 360 353 847 

Rörelsens kostnader -2 043 -2 183 -4 510 -3 811 -8 995 

Rörelseresultat -1 856 -2 013 -4 150 -3 458 -8 148 

Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148 

 
 
VD Karin Bryder sammanfattar 
”En milstolpe är nådd, rätten att CE-märka TVS och därmed marknadsföra den i Europa! Jag ser med stor tillförsikt fram 
emot lanseringen av TVS, vars potential jag är övertygad om. Intresset har varit stort och responsen positiv när vi 
presenterat TVS och vårt varumärke för kvinnohälsa Arcamea® på konferenser under våren.” 
 
 
 
Med ”Bolaget” eller ”Invent Medic” avses Invent Medic Sweden AB med organisationsnummer 556682-1046.  
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018  

 
• Invent Medic lämnar i mitten av april 2018 in en patentansökan till Patent- och Registreringsverket 

(PRV) samt även en ansökan om designregistrering hos Europeiska unionens 
immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Båda dokumenten presenterar designutvecklade versioner av 
Bolagets första produkt, TVS. 
 

• Invent Medic genomför i april 2018 en företrädesemission för att finansiera marknadslanseringen 
av TVS samt finansiera vidare utvecklingsarbete med målsättningen att bygga ett välrenommerat 
varumärke, Arcamea® inom området ”Kvinnors Hälsa”. Den 27 april 2018 avslutas teckningstiden 
och företrädesemission övertecknas. Invent Medic tillförs därmed cirka 19,3 MSEK före 
emissionskostnader.  
 

• Den 4 maj 2018 hålls årsstämma i Invent Medic. Kommuniké med en sammanfattning av de beslut 
som fattades finns tillgänglig på Bolagets (www.inventmedic.com) och Spotlight Stock Markets 
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut   
  

• Invent Medic erhåller i början av juli 2018 rätten att CE-märka sitt medicintekniska hjälpmedel TVS, 
vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.  TVS är 
planerad att marknadslanseras i Sverige efter sommaren 2018.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inventmedic.com/
http://www.spotlightstockmarket.com/
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VD Karin Bryder har ordet 
 

Det andra kvartalet 2018 har nu avslutats och kort efter kvartalets 

utgång fick vi det efterlängtade beskedet att vi får rätten att CE-märka 

vår första medicintekniska produkt TVS. Det känns givetvis mycket bra 

att vi fått en godkänd CE-märkning av vårt hjälpmedel och jag ser 

mycket fram emot kommande marknadslansering. Inför 

marknadslanseringen har vi etablerat en mer visuellt gångbar version 

av TVS. Övergripande innefattar detta förbättringar avseende 

materialåtgång samt ett mer konsumentvänligt utseende. 

Designarbetet har fallit ut väl och vi har lämnat in en patentansökan till 

Patent- och Registreringsverket samt även lämnat in en 

designregistrering hos Europeiska unionens 

immaterialrättsmyndighet (EUIPO). 

 

TVS kommer som tidigare offentliggjorts att marknadslanseras både mot konsumentmarknad samt mot 

sjukvården. Genom att rikta oss mot konsumentmarknaden kommer även kvinnor som inte tagit kontakt 

med sjukvården för sina urinläckage att kunna erbjudas TVS, vilket kommer att öka livsglädjen för många 

kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage. För att finansiera den utökade 

planerade marknadslanseringen genomförde vi i april 2018 en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK 

(innan finansiella kostnader). Företrädesemissionen övertecknades och vi tillfördes således hela 

emissionsbeloppet. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare för stödet, vilket visar att tilltron till vårt 

bolag och dess första produkt är stor.  

 
Jag ser med stor tillförsikt fram emot att lansera TVS, vars potential jag är övertygad om. Vi har under de 

senaste månaderna deltagit vid ett antal konferenser och evenemang, däribland OGU-dagarna för läkare 

under utbildning samt Uroterapeuternas årskongress. Deltagande på konferenser ger oss en bra 

nätverksmöjlighet och även en bra möjlighet att presentera visionen för Arcamea®. Intresset har varit 

stort och responsen positiv när vi presenterat TVS. Vi hoppas nu att detta översätts i ett stort intresse 

även vid lansering. Härutöver har vi haft ett antal initiala möten med bl.a. apotek inför 

marknadslanseringen i syfte att på förhand etablera intresse för TVS. Jag välkomnar Helene Dahlberg som 

Supply Chain Manager. Dahlberg kommer att hantera hela materialflödet, vilket inkluderar produkt-, 

informations- och logistikflödet. Dahlberg har därmed en nyckelposition i den planerade 

marknadslanseringen av TVS. Vi fortsätter att arbeta med en virtuell bolagsform samtidigt som vi nu har 

en stark kärnkompetens bestående av de funktioner som krävs för att kunna genomföra 

produktlanseringen. 

 

Tiden är inne för marknadslanseringen av TVS. Tack till alla som följer med på vår resa.  

 

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB 

Lund, 31 augusti 2018 
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Kort om Invent Medic 
 

Invent Medic har utvecklat ett medicintekniskt hjälpmedel ett kontinensstöd vid kvinnlig 

ansträngningsinkontinens, TVS. Invent Medics produkt baseras på samma vetenskapliga grund som metoden 

TVT (Tension Free Vaginal Tape) som används för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Invent Medics 

produkt har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel 

och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att 

tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde.  

 

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra 

deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta 

att använda i kvinnors vardag. 

 
Verksamhet 

Pågående 
Den pågående verksamheten riktar sig mot en marknadslansering som kommer att ske dels mot 

konsumentmarknaden och dels mot sjukvården. TVS kommer att marknadslanseras under varumärket 

Arcamea®, vilket på lång sikt kommer att fungera som ett varumärke där en portfölj av produkter och 

behandlingar riktade mot kvinnors hälsa saluförs.  

 

Vision och affärsmodell   
Bolagets affärsmodell för TVS bygger på intäkter från återkommande produktförsäljning till kvinnor som 

besväras av problem med ansträngningsinkontinens samt utlicensiering av produkträttigheter som medför 

royaltyintäkter. Invent Medic har fastställt strategin för marknadslansering av TVS. Initial lansering kommer 

att ske genom en förankring i Sverige och därefter i resten av Norden. Lanseringen i Sverige och Norden är 

planerad att ske efter sommaren 2018. Därefter följer planerad lansering i övriga Europa under 2018–2019 

och USA 2019-2020. På den europeiska marknaden, utanför Norden, i USA, Asien och Afrika kommer TVS 

erbjudas till kunder genom försäljning via distributörer eller licenstagare.  

 

TVS är en produkt som ska kunna användas av ett stort antal kvinnor. En viktig del av marknadsplanen är att 

informera de yrkesgrupper inom vården som träffar kvinnor med ofta besvärande ansträngningsinkontinens 

om produkten och dess verkningssätt. Uroterapeuter, barnmorskor, gynekologer och urologer kommer att 

vara betydelsefulla i detta arbete. Efter rekommendation från uroterapeuter, läkare eller annan relevant 

vårdgivare ska patienten erhålla produkten som hjälpmedel. Detta förfaringssätt bedöms borga för att 

produkten får ett seriöst mottagande och ett stöd från den medicinska professionen. Det kommer även vara 

viktigt att barnmorskor och distriktssköterskor informeras om produkten. I samband med besök hos dessa 

förekommer diskussioner om hjälpmedel som används vid exempelvis träning eller andra tillfällen då 

urinläckage kan uppstå. En viktig del i marknadsplanen är att även nå ut med relevant information till dessa och 

slutkunden för att därigenom nå ut till den stora grupp av kvinnor som har milda besvär med 

ansträngningsinkontinens. Kvinnor som har större besvär med ansträngningsinkontinens kan efter remiss få 

hjälp hos uroterapeuter. Ytterligare en viktig del av marknadsplanen är att få uroterapeuter att föreslå 

användning av TVS för minskning av urinläckage.  
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Patent 
Invent Medic äger rättigheterna till de patent som beskriver produkten och dess potentiella tillämpningar i 

Europa och USA. Bolaget är inte beroende av annan parts patent, licenser, industriella, kommersiella eller 

finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser för att kunna exekvera beslutad plan. 

 

Region/Land Status 

Europa Godkänt, giltigt till och med den 17 december 2029 

USA Godkänt, giltigt till och med den 29 december 2030 

Sverige Ansökan inlämnad första kvartalet 2018; vid ett  

godkännande ges en giltighet till 2038. 

Europa/Designregistrering Inlämnad första kvartalet 2018. 

 
Marknad 
Givet den stora utbredningen av ansträngningsinkontinens är den potentiella marknaden för Bolagets produkt 

enligt styrelsens bedömning omfattande. Marknadspotentialen bygger på uppskattningen att cirka 50 miljoner 

kvinnor globalt upplever besvär med ansträngningsinkontinens. Ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig 

ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Målgruppen för TVS 

är kvinnor som av olika skäl inte kan dra nytta av kirurgisk behandling, som väntar på kirurgisk behandling eller 

av andra skäl inte har kirurgisk behandling som ett alternativ.  

 

Idag använder cirka 400 000 kvinnor (i åldern 45–70 år) i Sverige någon form av skydd mot urinläckage och 

dessa kvinnor utgör de potentiellt regelbundna användarna. Enligt Bolagets bedömning är den primära 

målgruppen kvinnor med besvär dagligen eller någon gång varje vecka, vilket enligt beräkningar är drygt 300 

000 kvinnor i Sverige. Vid användande ska TVS bytas var tredje månad, dvs en användare behöver fyra per år. 
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Utveckling i siffror under perioden 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
 

Rörelsens intäkter och resultat 
Invent Medic är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ännu inte genererat några intäkter från 

försäljning. Övriga intäkter för det andra kvartalet 2018 uppgick till 187 (170) KSEK och utgjordes 

huvudsakligen av aktiverat arbete. Nettoresultatet uppgick till -1 857 (-2 013) KSEK.  

 

Kassaflöde  
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 18 243 (10 501) KSEK. Likviditetsökningen beror på 

nyemissionen i maj. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -2 812  

(-2 009) KSEK. 

 

 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Kassaflöde, löpande verksamheten -2 812 -2 009 -5 373 -3 541 -8 273 

Kassaflöde, investeringsverksamheten -114 -447 -173 -765 -502 

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 17 762 9 174 17 762 9 174 9 169 

Periodens kassaflöde 14 836 6 718 12 216 4 868 394 

Likvida medel vid periodens ingång 3 407 3 783 6 027 5 633 5 633 

Likvida medel vid periodens utgång 18 243 10 501 18 243 10 501 6 027 

 

Investeringar 
Invent Medics investeringar består av patent, utvecklingskostnader och produktionsverktyg vilka 

redovisas i tabellen nedan. 

 

 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Utvecklingskostnader 187 170 360 352 694 

Patent, varumärke 114 277 173 413 502 

Inventarier 0 0 0 0 0 

Summa investeringar 301 447 533 765 1196 
 

Eget kapital 
Tabellerna nedan återger information om Invent Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den  

30 juni 2018 uppgick till 21 614 (12 699) KSEK, varav aktiekapital uppgick till 1 031 (902) KSEK. 

 

 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Eget kapital vid årets ingång 5 709 5 538 8 003 6 983 6 983 

Nyemission 17 762 9 174 17 762 9 174 9 168 

Övriga sidointäkter 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148 

Belopp vid periodens utgång 21 614 12 699 21 614 12 699 8 003 

Resultat per aktie, SEK -0,19 -0,23 -0,44 -0,41 -0,94 
 



   

 
  Invent Medic Sweden AB Halvårsrapport januari-juni 2018  11 

Personal och organisation 
Invent Medic drivs i en virtuell organisationsmodell där kärnkompetens finns hos anställda medarbetare 

och kompletterande kompetens som behövs vid specifika tillfällen tas in i form av konsulter. Invent Medics 

kärnorganisation består idag av fem anställda inklusive VD och har all den kunskap och erfarenhet som är 

nödvändig för att driva Bolaget. Under utvecklingen av Bolaget kommer ytterligare kompetenser att 

knytas som anställda i Invent Medic vid behov. 

 

Aktien  
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens utgång uppgår för rapportperioden till –0,18  

(-0,22) SEK. Invent Medic har drygt 2 000 aktieägare. 

 

 2018 2017 2018 2017 2017 

 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Medelantal aktier 9 881 785 8 688 333 9 452 143 8 354 167 8 688 333 

Resultat per aktie SEK -0,19 -0,23 -0,44 -0,41 -0,94 

      
 Antal Kvotvärde per aktie   
Antal/värde vid årets ingång  9 022 500 0,10    
Antal/värde 2018-06-30 10 311 428 0,10    

 

Principer för halvårsrapportens upprättande 
Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2017-01-01 – 2017-12-31. 

 

Granskning av revisor  
Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända 

tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan 

förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. 
 

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt av 

Invent Medics verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som Bolaget ställs inför.  

 
 

Lund den 31 augusti 2018 
 
 
 

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB 
 
 

Lars Persson  Helena Liljedahl  Lars Wilander 
 
 
 

Gun-Britt Fransson  Johan Wennerholm 
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Ekonomiska Rapporter 
 

Resultaträkning 
 

 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Summa rörelsens intäkter 187 170 360 353 847 

Resultat per aktie SEK      

Övriga externa kostnader -896 -1 701 -2 338 -3 138 -6 213 

Personalkostnader -1 139 -474 -2 156 -657 -2 750 
Avskrivningar -8 -8 -16 -16 -32 
Summa rörelsens kostnader -2 043 -2 183 -4 510 -3 811 -8 995 
Rörelseresultat -1 856 -2 013 -4 150 -3 458 -8 148 
Resultat från finansiella poster -1 0 -1 0 0 
Resultat före skatt -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148 
Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148 

 

Balansräkning 
 

KSEK 18-06-30    17-06-30 17-12-31 16-12-31 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     

Utvecklingskostnader 1 894 1 192 1 533 840 

Patent och varumärken 1 367 1 105 1 194 692 

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 261 2 297 2 727 1 532 

Inventarier och verktyg 93 125 109 141 

Summa materiella anläggningstillgångar 93 125 109 141 

Summa anläggningstillgångar 3 354 2 422 2 836 1 673 

Omsättningstillgångar     

Lager 19 19 19 0 

Kortfristiga fordringar 710 710 595 560 

Kassa och bank 18 243 10 501 6 027 5 633 

Summa omsättningstillgångar 18 972 11 230 6 641 6 193 

SUMMA TILLGÅNGAR 22 326 13 652 9 477 7 866 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 21 614 12 699 8 003 6 983 

Kortfristiga skulder 712 953 1 474 883 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 326 13 652 9 477 7 866 
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Kassaflödesanalys 
 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Kassaflöde, löpande verksamheten -2 812 -2 009 -5 373 -3 541 -8 273 

Kassaflöde, investeringsverksamheten -114 -447 -173 -765 -502 

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 17 762 9 174 17 762 9 174 9 169 

Periodens kassaflöde 14 836 6 718 12 216 4 868 394 
 

Förändring i eget kapital 
 2018 2017 2018 2017 2017 

KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Eget kapital vid periodens ingång 5 709 5 538 8 003 6 983 6 983 

Nyemission 17 762 9 174 17 762 9 174 9 168 

Övriga sidointäkter 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148 

Belopp vid periodens utgång 21 614 12 699 21 614 12 699 8 003 
 

Nyckeltal 
 2018 2017 2017 

KSEK 30-jun 30-jun 31-dec 

Rörelsekapital 1, KSEK 18 260 10 278 5 167 

Kassalikviditet 2, % 2662 1177 450 

Soliditet 3, % 97 93 84 

Skuldsättningsgrad 4, % 0 0 0 

Antal anställda 5 3 4 
 
1 Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
2 Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
3 Eget kapital i procent av balansomslutningen 
4 Räntebärande skulder i procent av eget kapital 
 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
 
2018-10-26 Delårsrapport Q3,  
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018 
 
 
 
 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Karin Bryder, VD 
Telefon: +46 (0)702 3811710 
info@inventmedic.com 
 
ADRESS 
Invent Medic Sweden 
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
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