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KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Rörelsens intäkter 84 323 445 675 847

Rörelsens kostnader -2 537 -2 076 -7 048 -5 886 -8 995

Rörelsens resultat -2 453 -1 753 -6 603 -5 211 -8 148

Periodens resultat -2 453 -1 753 -6 604 -5 211 -8 148

Resultat i korthet

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari – september 2018)

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning 428 (522) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 7 048 (5 886) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -6 604 (-5 211) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,61) SEK.

 ∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 297 KSEK.

TREDJE KVARTALET (juli - september 2018)

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning 67 (170) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 2 537 (2 076) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 453 (-1 753) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,19) SEK.

Bolagets första produkt Efemia marknadslanserades den 1 oktober

Sammanfattning av delårsrapport
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VD Karin Bryder sammanfattar 
kvartalet

Under det tredje kvartalet 2018 erhöll vi rätt att 
CE-märka vår första produkt, Efemia kontinensstöd. 
Vi fokuserade även på förberedelserna inför 
marknadslanseringen av produkten som genomfördes 
efter periodens utgång. Efemia har utvecklats under 
ett antal år, och det är glädjande att vi nu kan erbjuda 
en unik lösning som kan förändra vardagen för ett 
stort antal kvinnor. I och med marknadslanseringen 
inleds ett nytt kapitel för Invent Medic med 
huvudfokus på att lansera Efemia i Norden och 
därefter övriga Europa följt av USA. I dagsläget finns 
produkten tillgänglig för företag och privatpersoner 
via Arcameas e-handelsbutik, och vi för även 
diskussioner med potentiella distributörer och apotek 
för att göra produkten synlig för ännu fler kvinnor 
och möjlig att köpa via detaljhandeln.

Väsentliga händelser under tredje 
kvartalet 2018

•  Den 9 juli meddelade Invent Medic att CE-
märkningen av TVS, bolagets första medicintekniska 
hjälpmedel, har godkänts. Det innebär att produkten 
är godkänd för försäljning på den europeiska 
marknaden. Marknadslanseringen av TVS i Sverige är 
planerad att genomföras efter sommaren 2018.

•  Den 9 augusti meddelades att Invent Medic 
förberett ett antal aktiviteter inför och i samband 
med marknadslanseringen av bolagets produkt TVS. 
Dessa aktiviteter utgörs av deltagande vid relevanta 
konferenser och evenemang, initiala kontakter 
med apotek samt rekryteringen av en Supply Chain 
Manager med ansvar för Invent Medics produktflöde. 
Dessutom pågår större samarbeten på konsultbasis 
för att säkerställa den digitala marknadsföringen 
och en framtida lansering på den internationella 
marknaden.

Varumärket Arcamea och produkten TVS har redan 
mottagits mycket positivt när de presenterats av 
bolaget vid event som uroterapeuternas årliga 
kongress och OGU-dagarna (en utbildningskonferens 
för obstetriker och gynekologer). 
 

 

• Den 19 september meddelade Invent Medic att 
den första produkten Efemia (tidigare benämnd 
TVS) lanseras i Sverige den 1 oktober 2018 under 
bolagets varumärke Arcamea. Produkten är utformad 
utifrån samma vetenskapliga principer som tillämpas 
vid de vanligaste kirurgiska ingreppen, där en slynga 
placeras runt urinröret via slidväggen, men kräver 
ingen operation.

Efemia har i en randomiserad kontrollerad 
multicenterstudie med 97 kvinnor, som 
koordinerades av Aino Fianu Jonasson (senior 
forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset), visats 
reducera urinläckage med i genomsnitt 77 %.

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

•  Den 1 oktober marknadslanserades det unika 
medicintekniska hjälpmedlet Efemia som kan minska 
urinläckage orsakat av ansträngningsinkontinens 
(SUI) på ett effektivt och bekvämt sätt. Produkten 
kräver inget kirurgiskt ingrepp och är således ett 
utmärkt alternativ för de drabbade kvinnor som av 
olika skäl inte kan eller vill genomgå en operation 
alternativt väntar på en operationstid. Efemia går att 
köpa direkt via Arcameas e-handelsbutik med  
adressen www.arcamea.com.

VD-sammanfattning och väsentliga händelser 

http://www.arcamea.com


Invent Medic Sweden AB Delårsrapport januari-september 2018 4

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Lund, 26 oktober 2018

VD Karin Bryder har ordet 

Under det tredje kvartalet erhöll Invent Medic rätt att CE-märka Efemia, bolagets 
första produkt som används för kontinensstöd. Det gjorde det möjligt att förbereda 
marknadslanseringen som sedan genomfördes i början av oktober.

Produkten finns nu tillgänglig via Arcameas 
e-handelsbutik som nås på www.arcamea.se.

Utvecklingen av Efemia har tagit flera år av hårt 
arbete, och det känns underbart att nu ha produkten 
ute på marknaden. Framförallt är det glädjande att 
vi nu kan erbjuda den stora gruppen kvinnor med 
ansträngningsinkontinens en effektiv produkt som är 
enkel att använda i vardagen. Under utvecklingen har 
vi prioriterat lika mellan tillförlitlighet, funktionalitet 
och känsla, och vi är övertygade om att slutresultatet 
kommer att förbättra livskvaliteten och känslan av 
frihet för många kvinnor.

För Invent Medic utgör marknadslanseringen 
samtidigt startskottet för nästa kapitel i vår historia, 
och vi tar nu det stora steget från utvecklingsbolag till 
att vara en kommersiell aktör. Vår strategi för Efemia 
är att initialt fokusera på Sverige och Norden för att 
sedan påbörja lanseringen i resten av Europa under 
2019 och därefter i USA.

Om vi skall kunna nå denna målsättning krävs en 
bredare distribution och marknadsföring. Vi för 
därför diskussioner med potentiella distributörer 
och apotek som kan hjälpa oss att göra produkten 
tillgänglig via detaljhandeln. Parallellt vill vi även göra 
det möjligt för aktörer inom sjukvården att erbjuda 
Efemia direkt till sina kunder.

Under vårt arbete inför lanseringen har vi deltagit 
vid flertalet konferenser och evenemang samt 
haft initiala samtal med företrädare för viktiga 
kommersiella aktörer. Mottagandet har varit 
mycket positivt, och vi märker av ett uttalat intresse 
för Efemia från uroterapeuter, läkare och andra 
viktiga yrkesgrupper. Vi ser därför positivt på våra 
möjligheter att framöver påbörja breddningen av 
vårt distributionsnät. Återkoppling från användare, 
sjukvården och apotek kommer samtidigt att 
beaktas noga inför fortsatt expansion och 
verksamhetsutveckling.

Då vi nu påbörjar Invent Medics nästa fas vill 
jag passa på att tacka alla som har bidragit till 
bolagets positiva utveckling. Efemia har nu 
utmärkta förutsättningar att öka livskvaliteten 
för en internationell målgrupp, och det kan vi alla 

vara stolta över. Samtidigt lägger vi nu i en högre 
växel för att kunna sälja produkten även i resten av 
Norden, Europa och USA, och dessutom utvärderas 
nya potentiella utvecklingsprojekt. Att bidra till 
förbättrad hälsa och ett starkt välbefinnande för 
kvinnor över hela världen är fortsatt en stark 
drivkraft för oss, och den kommer att ta  
Invent Medic mycket långt.

http://www.arcamea.se
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Verksamhet

Vision och verksamhet

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa 
produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra 
deras hälsa och livskvalitet. Produktportföljen ska 
inkludera säkra, effektiva och trygga produkter som är 
lätta att använda i vardagen.

Inom kvinnohälsa äger Invent Medic varumärket 
Arcamea, och den första CE-märkta medicintekniska 
produkten Efemia lanserades som en Arcamea-
produkt under hösten 2018. Efemia riktar sig till de 
miljontals kvinnor världen över som begränsas i sin 
vardag av ansträngningsinkontinens (urinläckage), 
och produkten har i kliniska studier visat sig vara lika 
effektiv som ett kirurgiskt ingrepp utan att kräva 
någon operation. Produkten är enkel att bära med sig 
och kan användas vid behov. Efemia erbjuds direkt till 
konsumenter via Arcameas webbshop,  
www.arcamea.se, och diskussioner pågår med aktörer 
inom hälsovård och kvinnohälsa inklusive flera  
större apotekskedjor.

Affärsmodell

Genom egen utveckling eller inköp av immateriella 
rättigheter kan Invent Medic ta fram produkter 
och tjänster med inga eller låga licenskostnader 
till rättighetsinnehavare. Bolaget äger i linje med 
denna strategi samtliga rättigheter till Efemia, och 
försäljningen av produkten kan därmed bedrivas 
effektivt i egen regi eller genom utlicensiering.

Under resten av 2018 fokuserar Invent Medic på 
lansering och försäljning i Sverige. Därefter påbörjas 
lansering i övriga Europa under 2019 och därefter i 
USA. I Europa utanför Norden samt i USA, Asien och 
Afrika kommer produkten att erbjudas till kunder via 
distributörer eller licenstagare. 

Vid försäljning via externa aktörer inom hälsovård 
och kvinnohälsa, inklusive apotek, fungerar Invent 
Medic som distributör med egen lagerhållning. 
Prisnivåer och övriga villkor förhandlas separat med 
varje aktör, och produkten kan komma att inkluderas i 
aktörens egen marknadsföring. Tack vare upphandlad, 
flexibel tillverkningskapacitet kan Bolagets 
lagerkostnader minimeras.  

Viktiga personalgrupper att kontakta inom 
hälsovården inkluderar uroterapeuter, barnmorskor, 
gynekologer och urologer, och Bolaget kommer 
att fokusera på att nå ut till dem via branschevent 
och personliga möten för att bygga relationer och 
förtroende samt öka kunskapen om produkten. I det 
fall en aktör inte önskar bedriva egen försäljning kan 
personalen istället rekommendera  
Arcameas webbshop.

När Invent Medic säljer produkten direkt till 
konsumenter via Arcameas webbshop erhåller Invent 
Medical samtliga intäkter, men samtidigt tillkommer 
kostnader för drift av webbshopen och kundtjänst, 
samt marknadsföring. Arcamea planerar att 
marknadsföra varumärket och produkten via sociala 
medier samt aktiviteter som kopplas till kvinnohälsa 
och en aktiv livsstil, exempelvis olika motionsevent.

http://www.arcamea.se
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Verksamhet

Marknadsuppskattning och 
ekonomisk potential

Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever 
besvär kopplade till ansträngningsinkontinens 
enligt Bolagets uppskattning, vilket innebär att 
den potentiella marknaden för ett icke-kirurgisk 
hjälpmedel som Efemia är omfattande. Målgruppen 
utgörs av de kvinnor som upplever besvär men av 
olika skäl inte kan eller önskar genomgå kirurgisk 
behandling, och de som väntar på  
kirurgisk behandling.  

Idag använder cirka 400 000 kvinnor (i åldern 45–70 
år) i Sverige någon form av skydd mot urinläckage och 
är därmed potentiellt regelbundna användare. Enligt 
Bolagets bedömning är den primära målgruppen 
kvinnor med besvär dagligen eller någon gång varje 
vecka, vilket uppskattningsvis motsvarar drygt 
300 000 kvinnor i Sverige. Vid användande bör 
produkten bytas var tredje månad, vilket innebär att 
en användare behöver fyra stycken per år.

Existerande och framtida 
utvecklingsprojekt

Invent Medic samarbetar med erfarna personer 
och team inom medicinsk forskning, innovation och 
produktutveckling för att ta fram produkter och 
tjänster inom områden där Bolaget identifierar ett 
stort behov samt en möjlighet att lansera en produkt 
med unika fördelar. Bolaget utvärderar kontinuerligt 
nya potentiella utvecklingsprojekt.

Patent

Invent Medic äger rättigheterna till de patent som beskriver produkten Efemia 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 genomföra den planerade, successiva globala 
marknadslanseringen av produkten.

Region/Land  Status  

Europa Godkänt, giltigt till och med den 17 december 2029.

USA Godkänt, giltigt till och med den 29 december 2030.

Sverige
Kompletterande ansökan inlämnad första kvartalet 2018; vid ett godkännande ges en 
giltighet till 2038.

Designregistrering
Ansökningar i Australien, Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland samt USA lämnades in i 
oktober 2018 baserat på ansökan i Europa som lämnades in i april 2018.
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Utveckling under perioden

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 479 -1 314 -6 852 -4 855 -8 273

Kassaflöde, investeringsverksamheten -467 -210 -640 -975 -502

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 -5 17 762 9 169 9 169

Periodens kassaflöde -1 946 -1 529 10 270 3 339 394

Likvida medel vid periodens ingång 18 243 10 501 6 027 5 633 5 633

Likvida medel vid periodens utgång 16 297 8 972 16 297 8 972 6 027

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Egna upparbetade utvecklingsutgifter 67 170 428 522 694

Patent, varumärke 38 40 211 453 502

Inventarier 429 0 429 0 0

Summa investeringar 534 210 1068 975 1196

Rörelsens intäkter och resultat

Invent Medic var fram till och med september 2018 
ett utvecklingsbolag och Bolaget genererade således 
inga några intäkter från försäljning. Invent Medic är 
från och med oktober 2018 ett kommersiellt bolag 
som bedriver försäljning. Övriga intäkter för det 
tredje kvartalet 2018 uppgick till 84 (323) KSEK 
och utgjordes huvudsakligen av aktiverat arbete. 
Nettoresultatet uppgick till -2 453 (-1 753) KSEK. 

Kassaflöde 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 
16 297 (8 972) KSEK. Likviditetsökningen beror 
på nyemissionen som genomfördes i maj 2018. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
det tredje kvartalet uppgick till -1 479 (-1 314) KSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Invent Medics tillgångar består av patent, 
utvecklingskostnader och produktionsverktyg vilka 
redovisas i tabellen nedan.
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Utveckling under perioden

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

ÅR

2017

Eget kapital vid periodens ingång 21 614 12 699 8 003 6 983 6 983

Nyemission 0 -5 17 762 9 169 9 168

Periodens resultat -2 453 -1 753 -6 604 -5 211 -8 148

Belopp vid periodens utgång 19 161 10 941 19 161 10 941 8 003

Resultat per aktie, SEK -0,24 -0,19 -0,68 -0,61 -0,94

2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Medelantal aktier 10 311 428 9 022 500 9 738 571 8 576 944 8 688 333

Resultat per aktie SEK -0,24 -0,19 -0,68 -0,61 -0,94

Antal Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 9 022 500 0,1

Antal/värde 2018-09-30 10 311 428 0,1

Eget kapital

Tabellerna nedan återger information om Invent 
Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 30 
september 2018 uppgick till 19 161 (10 941) KSEK, 
varav aktiekapital uppgick till 1 031 (902) KSEK.

Personal och organisation

Invent Medics organisation innefattar fem 
anställda inklusive VD och har i dagsläget all den 
kompetens och erfarenhet som är nödvändig för 
att driva Bolaget. 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. Under utvecklingen av Bolaget 
kommer ytterligare kärnkompetenser att knytas som 
anställda i Bolaget vid behov.

Aktien

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid 
periodens utgång uppgår för rapportperioden  
till -0,24 (-0,19) SEK. Invent Medic har  
drygt 2 000 aktieägare.



Utveckling under perioden

Principer för delårsrapportens 
upprättande

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Övriga tillämpaderedovisningsprinciper 
framgår av årsredovisningen för  
2017-01-01 – 2017-12-31.

Granskning av revisor 

Delårsrapporten 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 delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
Invent Medics verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som Bolaget ställs inför.

LUND DEN 26 OKTOBER 2018

STYRELSEN FÖR INVENT MEDIC SWEDEN AB

L a r s  P er ss o n  |  H elena  L il je da hl  |  L a r s  W ila n d er  

G un - B rit t  Fra n ss o n  |  J o ha n  Wen n er h olm
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Summa rörelsens intäkter 84 323 445 675 847

Övriga externa kostnader -839 -1 160 -3 174 -4 297 -6 213

Personalkostnader -1 605 -908 -3 762 -1 565 -2 750

Avskrivningar -5 -8 -21 -24 -32

Övriga rörelsekostnader -88 0 -91 0 0

Summa rörelsens kostnader -2 537 -2 076 -7 048 -5 886 -8 995

Rörelseresultat -2 453 -1 753 -6 603 -5 211 -8 148

Resultat från finansiella poster 0 0 -1 0 0

Resultat före skatt -2 453 -1 753 -6 604 -5 211 -8 148

Periodens resultat -2 453 -1 753 -6 604 -5 211 -8 148

KSEK
2018

18-09-30

2017

17-09-30

2017

17-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader 1 961 1 362 1 533

Patent och varumärken 1 405 1 145 1 194

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 366 2 507 2 727

Inventarier och verktyg 429 117 109

Summa materiella anläggningstillgångar 429 117 109

Summa anläggningstillgångar 3 795 2 624 2 836

Omsättningstillgångar

Lager 215 19 19

Kortfristiga fordringar 427 413 595

Kassa och bank 16 297 8 972 6 027

Summa omsättningstillgångar 16 939 9 404 6 641

SUMMA TILLGÅNGAR 20 734 12 028 9 477

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19 161 10 941 8 003

Kortfristiga skulder 1 573 1 087 1 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 734 12 028 9 477

Resultaträkning

Balansräkning
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 479 -1 314 -6 852 -4 855 -8 273

Kassaflöde, investeringsverksamheten -467 -210 -640 -975 -502

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 -5 17 762 9 169 9 169

Periodens kassaflöde -1 946 -1 529 10 270 3 339 394

Kassaflödesanalys

KSEK
2018

jul-sept

2017

jul-sept

2018

jan-sept

2017

jan-sept

2017

jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 21 614 12 699 8 003 6 983 6 983

Nyemission 0 -5 17 762 9 169 9 168

Övriga sidointäkter 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 453 -1 753 -6 604 -5 211 -8 148

Belopp vid periodens utgång 19 161 10 941 19 161 10 941 8 003

Förändring eget kapital

KSEK
2018

sept

2017

sept

2017

dec

Rörelsekapital ¹, KSEK 15 366 8 317 5 167

Kassalikviditet 2, % 1063% 863% 450%

Soliditet 3, % 92% 91% 84%

Skuldsättningsgrad 4, % 0% 0% 0%

Antalet anställda 5 4 4

Nyckeltal

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

2019-02-22: Bokslutskommuniké 2018

2019-05-03:  Årsstämma 2019

Vid frågor vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden

Telefon: +46 (0)723 811 710 Medicon Village

info@inventmedic.com Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige
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