
Med ”Bolaget” eller ”Invent Medic” avses Invent Medic Sweden AB (publ) med organisationsnummer 556682-1046. 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för det tredje kvartalet 2017. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

FORTSATT FOKUS PÅ CE-MÄRKNING OCH LANSERING I SVERIGE 
VINNOVA BIDRAR INFÖR AKTIVITETER I RESTEN AV EUROPA

Sammanfattning av kvartalsrapporten 

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari – september 2017) 

• Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
• Aktiverat arbete för egen räkning 522 (663) KSEK.
• Kostnaderna uppgick till 5 886 (3 388) KSEK.
• Resultatet före och efter skatt uppgick till -5 211 (-2 734) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,34) SEK.
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 972 KSEK

TREDJE KVARTALET (juli - september 2017) 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
• Aktiverat arbete för egen räkning 170 (186) KSEK.
• Kostnaderna uppgick till 2 076 (1 110) KSEK.
• Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 753 (-924) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,11) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

• Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEK för projektet ”Förberedande arbete för lansering
av TVS i Europa (exkl. Sverige)”

Resultat i korthet 
KSEK 2017 2016 2017 2016 2016 

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Rörelsens intäkter 323 186 675 663 840 
Rörelsens kostnader -2 076 -1 110 -5 886 -3 388 -5 073
Rörelsens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 725 -4 233
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243

VD’s sammanfattning 

”Vi arbetar intensivt mot vårt mål att kunna erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en 
produkt som kan bidra till en trygg vardag utan oro för vad som kan hända. Vår multicenterstudie pågår 
på kliniker runt om i Sverige och i dagsläget är drygt 60% av studiepopulationen rekryterad och 
prognoserna visar fortsatt att studien kommer att kunna slutföras enligt plan.” 
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VD KARIN BRYDER HAR ORDET 
Nu har även det tredje kvartalet av 2017 passerat. Invent Medic befinner sig 
fortsatt i en period med den kliniska studien i fokus. Vi arbetar intensivt mot vårt 
mål att kunna erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en produkt 
som kan bidra till en trygg vardag utan oro för vad som kan hända. Vår 
multicenterstudie pågår på kliniker runt om i Sverige och i dagsläget är drygt 
60% av studiepopulationen rekryterad och prognoserna visar fortsatt att studien 
kommer att kunna slutföras enligt plan. 

Vi har under tiden studien varit igång ändrat åldersspannet för rekryteringen och 
började även rekrytera via Facebook. Efter sommaruppehållet återupptogs 
denna annonsering och vi kan konstatera att det är fortsatt mycket stort intresse 
att delta i studien. 

För att produkten ska bli godkänd för lansering dvs CE-märkt krävs att den tekniska filen granskas av en 
Notified Body (NB). Vår NB är RISE (f.d. SP) som har granskat och certifierat vårt ledningssystem enligt ISO 
13485. Vi har kunnat säkerställa en tid för granskning av filen och CE-märkning hos RISE i slutet av Q1-18. 
Tack vare att vi har en stark kunskap i både ISO13485 och MDD och även de nya ändringarna i det 
regulatoriska systemet, genom Ulrika Andersson och Elisabeth Sthengel, så förbereder vi den tekniska filen 
löpande. Därmed kan vi så snart alla data är sammanställda från den kliniska studien slutföra filen för 
granskning av RISE. Vårt mål har hela tiden varit att vara regulatoriskt redo också för den amerikanska 
marknaden. I det arbetet är vi nu färdiga med implementeringen av FDA’s regelverk i ledningssystemet. 

I och med att vi kommer närmare en lansering av vår produkt ska även förpackning och logistikkedjor gås 
igenom. Vi har kunskap i Bolaget avseende dessa områden genom Karianne Ellekrans och Ulrika Andersson 
som arbetar målmedvetet för att säkerställa att allt ska vara klart inför lanseringen.  

Jag ser med tillförsikt fram emot 2018 och att så snart som möjligt få ta del av resultaten från studien. Samtidigt 
arbetar alla med att förbereda lansering. Vi håller fast vid en riktad första lansering i Sverige men utvärderar 
redan nu olika marknadsföringsalternativ i övriga Europa. Vi gör med hjälp av det bidrag vi erhållit från Vinnova 
en speciell satsning på att identifiera och kontakta möjliga samarbetspartners, distributörer och licenstagare i 
Europa, utanför Sverige. Styrelsen gör löpande en översikt och justering av marknads- och lanseringsstrategin 
med hänsyn tagen till den information vi nu får från rekryteringen i studien och genom enkäter vi gjort med 
syfte att på ett optimalt sätt kunna erbjuda TVS till de många kvinnor som behöver hjälp att hantera sin 
ansträngningsinkontinens. 

Det är som sagt febril aktivitet i Bolaget med många pågående aktiviteter. 

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB 
Lund, 27 oktober 2017 
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Invent Medic och TVS 
Urininkontinens innebär försämrad kontroll av urinblåsan och urinröret, vilket är ett vanligt förekommande och ofta 
besvärande problem. Nästan 50 % av alla kvinnor i fertil ålder eller äldre upplever någon form av urinläckage. Detta läckage 
varierar från fall till fall från dagligt till sporadiskt läckage vid speciella tillfällen. Inkontinens uppstår när 
bäckenbottenmuskulatur och bindväv, som normalt stödjer urinblåsan, försvagas och problemen kan variera från tidvis 
urinläckage till att ett plötsligt behov av att urinera uppkommer. Läckage vid ansträngningsinkontinens uppkommer vid 
hastig tryckökning i bukhålan som vid hosta, nysning, skratt eller i samband med fysisk träning. Graviditet, förlossning, 
klimakteriet och ålder är faktorer som ökar risken för inkontinens.  Vid stora besvär som inte kan hanteras på annat sätt, 
kan problemet åtgärdas med kirurgiska ingrepp som t.ex. den s.k. TVT-metoden. Denna metod anses i dagsläget vara 
standardbehandling för allvarlig ansträngningsinkontinens. Kirurgi är en effektiv metod, men kan inte och kommer inte att 
erbjudas alla patienter som besväras av ansträngningsinkontinens. 

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter, hjälpmedel och behandlingsmetoder till 
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga 
produkter och metoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar. Bolagets affärsidé är att 
utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad 
livskvalitet för patienter som besväras av olika symtom inom denna sektor. Invent Medic fokuserar i dagsläget på en 
produkt för kvinnor som besväras av ansträngningsinkontinens. 

Bolaget har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig 
ansträngningsinkontinens. Produkten och dess användning är patenterad i USA och Europa samt finns i etablerad 
produktutformning, vilken även har utvärderats i en undersökning med bra resultat (s.k. Proof of Concept). En av 
uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén, var delaktig i utvecklingen av den kirurgiska lösningen på problemet, TVT-
metoden. Denna metod behandlar ansträngningsinkontinens genom att stödja inkontinensområdet i urinröret. Metoden 
förvärvades av Johnson & Johnson Inc. och anses nu vara s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig 
inkontinens. Operationen har utförts på ett mycket stort antal patienter världen över och kvinnorna har botats i mer än 80 
% av fallen. Jan Clarén har tillsammans med Lars-Olof Henriksson, som har utfört och undervisat i operationer med TVT-
metoden, utvecklat TVS som är en helt ny icke-kirurgisk produkt med patentskydd i USA och Europa. TVS baseras på 
samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som TVT men är en helt ny produkt som inte kräver att 
kvinnan opereras. Den primära och huvudsakliga indikationen för TVS är kvinnlig ansträngningsinkontinens, men 
produkten kan vidareutvecklas som en plattform för andra produkter inom området. 

Verksamhet 
PÅGÅENDE 
Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång. Bolagets arbete med den kliniska 
multicenterstudien och produktlansering fortlöper. Tillstånd för Bolagets kliniska multicenterstudie erhölls i december 2016. 
Multicenterstudien kommer att inkludera 96 patienter från mottagningar runt om i Sverige och beräknas vara färdig så att 
CE-märkning ska kunna erhållas i början på 2018. Parallellt med detta arbetar Invent Medic även hårt med att förbereda 
Bolaget för kommersialisering eftersom styrelsen vill att Bolagets ska vara redo att gå till marknad så fort studien är avslutad 
och TVS är CE-märkt.   

Invent Medic har utöver ovan nämnda aktiviteter även valt att etablera och certifiera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 
13485 som ett steg för att kunna CE-märka Bolagets produkt. Invent Medics kvalitetsledningssystem är certifierat av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”), vilka agerar som Bolagets Notified Body. Certifiering av 
kvalitetsledningssystemet är även ett led i Bolagets utveckling mot att kunna handha ytterligare medicintekniska produkter 
inom området kvinnlig hälsa. När multicenterstudien är avslutad och rapporterad kommer alla data avseende produkten 
(s.k. teknisk fil) sammanställas och därefter granskas av RISE (SP) – vartefter en CE-märkning av produkten kan ske. 
Övriga delar med arbetet avseende all teknisk dokumentation runt produkten fortgår under tiden den kliniska 
multicenterstudien genomförs. När produkten har försetts med CE-märke kan den säljas på EU/ESS-marknaden.  
Bolaget har vidare för avsikt att öka utvecklingstakten ytterligare för att kunna tidigarelägga lansering på marknaderna i 
USA och övriga Europa då det enligt styrelsen finns goda affärsmöjligheter på dessa marknader. Detta inkluderar bland 
annat en tidigareläggning av planerade marknadsaktiviteter. Dessutom planerar Bolaget, med stöd av ovan nämnda 
certifiering av kvalitetsledningssystemet, att undersöka möjligheterna för att utöka sin produktportfölj med dels 
kompletterande produkter till TVS och dels andra strategiska produkter inom området kvinnors hälsa. 
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AFFÄRSMODELL OCH MARKNADSSTRATEGI 
Bolagets affärsmodell för TVS bygger på intäkter från återkommande produktförsäljning till kvinnor som besväras av 
problem med ansträngningsinkontinens samt licensiering av produkträttigheter som medför royaltyintäkter. Invent Medic 
har fastställt strategin för marknadslansering av TVS. Initial lansering kommer att ske genom en förankring i den svenska 
sjukvården och därefter i resten av Norden. Lanseringen i Sverige och Norden är planerad att ske efter erhållen CE-
märkning. Därefter följer planerad lansering i Europa under 2018–2019 och USA 2019-2020. På marknader i övriga Europa, 
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 kvinnliga patienter. 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. På 
marknader i övriga Europa, USA, Asien och Afrika kommer TVS erbjudas till kunder genom försäljning via distributörer 
eller licenstagare. 

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 
Sverige Godkänt 2010, upphörde 2012 (ingår nu i patentet för Europa) 
USA Godkänt, giltigt till och med 29 december 2030 
Europa Godkänt, giltigt till och med 17 december 2029 

MARKNAD 
Givet ansträngningsinkontinensens stora utbredning 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. En icke-kirurgisk behandling av 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.  

Antal kvinnor i Sverige med besvär av ansträngningsinkontinens 

Resultaten från intervjuer med personer i den svenska vården överensstämmer väl med de som rapporteras av IUGA/ICS. 

Idag använder således 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, d.v.s. drygt 300 000 kvinnor i Sverige. Den primära målgruppen bör byta ut 
produkten med jämna mellanrum enligt rekommendation. En genomsnittlig användning av fyra produkter per år är rimlig 
att anta. Den initiala marknaden som Invent Medic vänder sig till är de kvinnor som söker sig till vården. Enligt intervjuer 
av vårdgivare söker ca 30 % av alla inkontinenspatienter till vården. Detta visar att den initiala marknaden i Sverige är ca 
120 000 kvinnor. 

Totalt 45-70 år 1 565 000 enligt statistiska centralbyrån (2014) 
Besvär någon gång 625 000 enligt intervju med vårdgivare i Sverige 
Använder skydd 400 000 enligt intervju med vårdgivare i Sverige 
Dagliga besvär 130 000 enligt rapport från IUGA/ICS 
Besvär varje vecka 200 000 enligt rapport från IUGA/ICS 



2017 2016 2017 2016 2016
KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 314 -981 -4 855 -2 626 -3 972
Kassaflöde, investeringsverksamheten -210 -278 -975 -992 -1 211
Kassaflöde, finansieringsverksamheten -5 0 9 169 7 783 7 783
Periodens kassaflöde -1 529 -1 259 3 339 4 165 2 600
Likvida medel vid periodens ingång 10 501 8 457 5 633 3 033 3 033
Likvida medel vid periodens utgång 8 972 7 198 8 972 7 198 5 633

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Investeringar

2017 2016 2017 2016 2016
KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Utvecklingskostnader 170 186 522 663 840
Patent, varumärke 40 92 453 169 212
Inventarier 0 0 0 160 159
Summa investeringar 210 278 975 992 1211

Finansiell information

RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT
Invent Medic är ett forsknings- och utvecklingsbolag och har, som väntat  ännu inte har några 
intäkter från försäljning.  Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 323 (186) KSEK och 
nettoresultatet uppgick till -1 753 (-924) KSEK.

KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 972 (7 198) KSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten under kvartalet uppgick till -1 314 (-981) KSEK.

Invent Medics investeringar består av patent, utvecklingskostnader och produktionsverktyg vilket 
redovisas i tabellen nedan.
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Eget kapital

2017 2016 2017 2016 2016
KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång 12 699 9 416 6 983 3 158 3 158
Nyemission -5 0 9 169 8 068 8 068
Övriga sidointäkter 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243
Belopp vid periodens utgång 10 941 8 492 10 941 8 492 6 983
Resultat per aktie, SEK -0,19 -0,11 -0,58 -0,34 -0,53

Antal Värde
Antal/värde vid årets ingång 8 020 000 802KSEK
Antal/värde 2017-09-30 9 022 500 902KSEK

Personal och organisation

2017 2016 2017 2016 2016
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Antal aktier 9 022 500 8 020 000 9 022 500 8 020 000 8 020 000
Resultat per aktie SEK -0,19 -0,11 -0,58 -0,34 -0,53

Antal Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 8 020 000 0,1
Antal/värde 2017-09-30 9 022 500 0,1

Tabellerna nedan återger information om Invent Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 30 
september 2017 uppgick till 10 941 (8 492) KSEK, varav aktiekapital uppgick till 902 (802) KSEK.

Invent Medics organisation innefattar all den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att 
driva bolaget. Invent Medic drivs i en virtuell organisationsmodell, innebärande att det i varje läge 
tas in exakt den kompetens som behövs för att driva produkten till marknad. Ett nära samarbete har 
etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom patent, klinisk prövning, tillverkning, dokumentation, 
kvalitetssäkring, och juridik. Under utvecklingen av Bolaget kommer ytterligare kärnkompetenser att 
anställas i Invent Medic vid behov. 

Aktien
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens utgång uppgår för rapportperioden            
till -0,19 (-0,11) SEK. Invent Medic har drygt 1 000 aktieägare.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Redovisningsprinciper

Styrelsens försäkran

Lund den 27 oktober, 2017

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB

Lars Persson Jan Clarén Helena Liljedahl

Lars Wilander Gun-Britt Fransson Johan Wennerholm

Rapporten för Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till utvecklingsverksamhet, och förseningar i 
certifieringsprocessen och vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets framtidsutsikter.

Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 20160101-20161231.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som bolaget ställs inför. 

Invent Medic Sweden AB Delårsrapport januari-september 2017 
7 



Ekonomiska rapporter

RESULTATRÄKNING
2017 2016 2017 2016 2016

KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Summa rörelsens intäkter 323 186 675 663 840
Övriga externa kostnader -1 160 -911 -4 297 -2 873 -4 242
Personalkostnader -908 -199 -1 565 -515 -812
Avskrivningar -8 0 -24 0 -19
Summa rörelsens kostnader -2 076 -1 110 -5 886 -3 388 -5 073
Rörelse resultat -1 753 -924 -5 211 -2 725 -4 233
Resultat från finansiella poster 0 0 0 -9 -10
Resultat före skatt -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243

BALANSRÄKNING
KSEK 2017 2016 2016

2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader 1 362 663 840
Patent och varumärken 1 145 649 692
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 507 1 312 1 532
Inventarier och verktyg 117 159 141
Summa materiella anläggningstillgångar 117 159 141
Summa anläggningstillgångar 2 624 1 471 1 673
Omsättningstillgångar
Varulager 19 0 0
Kortfristiga fordringar 413 391 560
Kassa och bank 8 972 7 198 5 633
Summa omsättningstillgångar 9 404 7 589 6 193
SUMMA TILLGÅNGAR 12 028 9 060 7 866

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 10 941 8 492 6 983
Kortfristiga skulder 1 087 568 883
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 028 9 060 7 866

KASSAFLÖDESANALYS
2017 2016 2017 2016 2016

KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 314 -981 -4 855 -2 626 -3 972
Kassaflöde, investeringsverksamheten -210 -278 -975 -992 -1 211
Kassaflöde, finansieringsverksamheten -5 0 9 169 7 783 7 783
Periodens kassaflöde -1 529 -1 259 3 339 4 165 2 600
Likvida medel vid periodens ingång 10 501 8 457 5 633 3 033 3 033
Likvida medel vid periodens utgång 8 972 7 198 8 972 7 198 5 633
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

2017 2016 2017 2016 2016
KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 12 699 9 416 6 983 3 158 3 158
Nyemission -5 0 9 169 8 068 8 068
Övriga sidointäkter 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243
Belopp vid periodens utgång 10 941 8 492 10 941 8 492 6 983

NYCKELTAL
2017 2016 2016

KSEK sep sep dec

Rörelsekapital 1, KSEK 8 317 7 021 5 310
Kassalikviditet 2, % 863,4% 1336% 701,4%
Soliditet 3, % 91,0% 93,7% 88,8%
Skuldsättningsgrad 4, % 0% 0% 0%
Antalet anställda 4 1 1

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

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-16

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
Karin Bryder, VD
Telefon: +46 706834144
karin.bryder@inventmedic.com

ADRESS
Invent Medic Sweden
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.
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