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KSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Rörelsens intäkter 41 172 485 847

Rörelsens kostnader -2 747 -3 110 -9 795 -8 995

Rörelsens resultat -2 706 -2 938 -9 310 -8 148

Periodens resultat -2 706 -2 938 -9 311 -8 148

Resultat i korthet

TOLV MÅNADER (januari – december 2018)

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK.

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 427 (694) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 9 795 (8 995) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -9 311 (-8 148) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,94 (-0,94) SEK.

 ∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 889 KSEK.

 ∞ Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas  

för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2018)

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK.

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (172) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 2 747 (3 110) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 706 (-2 938) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,33) SEK.

Bolagets första produkt Efemia marknadslanserades den 1 oktober

Sammanfattning av bokslutskommunikén

Sammanfattning av bokslutskommunikén
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VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet
I början av oktober lanserade vi äntligen den första Arcamea-produkten Efemia kontinensstöd via Arcamea.se 
efter en stark avslutning på utvecklingsfasen under 2018. Tack vare tidigt inledda diskussioner med potentiella 
distributionspartners kunde vi meddela att en utvärdering av produkten inletts i Tyskland under kvartalet, och 
efter periodens slut presenterades det första avtalet med Apoteket AB, Sveriges största apotekskedja. Under 
kvartalet inleddes även en eftermarknadsstudie tillsammans med Aller media, och bolaget erhöll besked om ett 
ytterligare patentgodkännande i USA.

Väsentliga händelser under 2018

VD-sammanfattning och väsentliga händelser 

Första kvartalet

• Den 8 mars meddelade Invent Medic att 
Bolaget beslutat att utvidga lanseringen av sin 
första medicintekniska produkt TVS till både 
konsumentmarknaden och hälsovården.

• Den 15 mars meddelades att Invent Medics 
styrelse kallar till en extra bolagsstämma med 
förslag om en företrädesemission. Styrelsen 
föreslår en företrädesemission om 19,3 MSEK för 
finansiering av den tidigare kommunicerade utökade 
marknadslanseringen.

• Den 29 mars presenterade Invent Medic de 
slutgiltiga resultaten från den kliniska studien med 
TVS.  Studien nådde sitt primära resultatmål. När 
kvinnorna använde TVS minskade deras läckage med i 
genomsnitt 77%.

andra kvartalet

• Den 12 april meddelades att  Invent Medic 
lämnat in en ytterligare patentansökan i USA och 
designregistreringar i för bolaget intressanta territorier.

• Den 4 maj meddelades att Invent Medics genomförda 
företrädesemisionen tecknats till 176%. Invent Medic 
erhöll därmed 19,3 MSEK före emissionskostnader.



Väsentliga händelser, fortsättning

tredje kvartalet

• 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. 
Aktiviteterna 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.

• 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 Efemia kräver ingen 
operation.

Fjärde kvartalet

• Den 1 oktober meddelas att produkten Efemia har 
lanserats via Arcameas e-handelsbutik. Arcamea är 
Invent Medics varumärke för produkter inom kvinnohälsa. 
E-handelsbutiken nås på www.arcamea.com.

• Den 11 december meddelade Invent Medic att Efemia 
utvärderas av en potentiell distributör i Tyskland. Den 
potentiella distributören fokuserar på urologirelaterade 
produkter och läkemedel och har ett stort antal kunder 
inom den tyska hälsovårdssektorn.

väsentliga händelser eFter periodens utgång

• Den 4 februari meddelades att Invent Medic tecknat 
avtal med Sveriges största apotekskedja Apoteket AB 
för inkludering av bolagets produkt Efemia kontinensstöd 
i Apotekets sortiment. Initialt blir Efemia, som säljs 
under Invent Medics kvinnohälso-varumärke Arcamea, 
tillgänglig via Apotekets rikstäckande webbshop 
Apoteket.se. Inkluderingen i Apotekets sortiment är en 
viktig milstolpe för Invent Medic då produkten genom 
detta erhåller en betydligt bättre exponering mot breda 
kundgrupper i Sverige. Dessutom utgör en godkänd 
granskning av Apoteket ett viktigt erkännande av 
produkten.

• Den 19 februari meddelade Invent Medic att bolaget  
tecknat ett distributionsavtal för Danmark med 
Köpenhamnsbaserade Props & Pearls. Det omfattar 
rätt att marknadsföra och sälja Efemia kontinensstöd till 
hälsovårdsaktörer och privatkunder i landet. Produkten 
kommer att lanseras under Q1 2019.
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http://www.arcamea.com
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Stark avslutning på ett mycket intensivt år
I oktober 2018 lanserades vår första Arcamea-produkt Efemia kontinensstöd, vilket får ses som höjdpunkten 
under ett mycket intensivt år. Lanseringen föregicks av rapportering av kliniska studieresultat samt  
CE-märkning av produkten tidigare under året.

I nvent Medics betydande framsteg under 2018 
bygger på ett mångårigt utvecklingsarbete, vilket gör 
det extra inspirerande att äntligen kunna erbjuda 

produkten till kvinnor i Norden och snart andra delar 
av världen.

Vi har redan tagit emot många positiva kommentarer 
som indikerar en god balans mellan tillförlitlighet, 
funktionalitet och känsla, vilket är viktigt då 
användargruppen är stor och heterogen med 
varierande behovsprofil. Här är några exempel:

”Förvånansvärt lätt att använda. Och med bästa 
resultat!” ”Jag har bara använt den vid träning och då 
har den fungerat perfekt” och ”Det går väldigt bra 
att åka skidor och lift med Efemia, skönt att slippa 
läckage när det är väldigt puckligt i backen”. 

För Invent Medic utgjorde lanseringen startskottet 
för bolagets nya fas som kommersiell aktör, och vår 
expansionsstrategi med initialt fokus på Sverige och 
Norden följt av resten av Europa under 2019 och 
sedan USA ligger fast. Som en del av förberedelserna 
anställdes Helene Dahlberg med ansvar för att 
bygga upp vår logistikkedja. Jag är mycket stolt 
över det hårda arbete och nytänkande som alla 
mina medarbetare visade prov på inför och efter 
lanseringen.  

För att underlätta en snabb och effektiv expansion 
inleddes diskussioner med apotekskedjor, potentiella 
distributörer och andra aktörer redan innan Efemia 
blev CE-märkt. Det gjorde att vi kunde presentera 
de första avtalen med Apoteket AB samt det danska 
bolaget Props & Pearls redan i början av 2019, bara 
ett fåtal månader efter marknadslanseringen.

Dessa aktörer kommer att bidra till en kraftigt ökad 
kännedom om Efemia i Sverige och Danmark, och 
vår förhoppning är att kunna redovisa en successivt 
ökande försäljning under 2019 och framåt i takt med 
att vi når ut till allt fler återkommande användare.

Med Sverige och Danmark aktiverade lägger vi nu i 
en högre växel för att nå ut med Efemia även i resten 
av Norden, Europa och USA.

Parallellt med lanseringen av Efemia utvärderas 
nya potentiella utvecklingsprojekt som passar in i 
bolagets profil. Att bidra till förbättrad hälsa och ett 
starkt välbefinnande för kvinnor över hela världen är 
en grundläggande drivkraft för oss, och den kommer 
att ta Invent Medic mycket långt.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Lund, 22 februari 2019

VD Karin Bryder har ordet 
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Verksamhet

Vision och verksamhet

Invent Medics vision är att underlätta vardagen för världens 
kvinnor genom 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 i Sverige 
via Arcameas webbshop, www.arcamea.se, och 
inom kort på apoteket.se. I Danmark kommer 
konsumenter att erbjudas Efemia direkt i butik 
och via propsandpearls.com. Diskussioner pågår 
fortsatt med ytterligare aktörer inom hälsovård och 
kvinnohälsa inklusive fler 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 2018 marknadslanserades Efemia och 
försäljningen i Sverige inleddes. Under 2019 
kommer bolaget att intensifiera sina marknads- 
och försäljningsaktiviteter på  hemmamarknaden 
Sverige med målet att öka efterfrågan från både 
konsumenter och aktörer inom hälsovården.  Arbetet 
med att lansera produkten i övriga Europa och 
därefter i USA, via distributörer eller licenstagare, 
pågår parallellt med satsningen i Sverige. 

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 aktörer inom hälsovården 
inkluderar uroterapeuter, barnmorskor, gynekologer 
och urologer. 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 Mst)edical 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
http://propsandpearls.com
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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. 
Vidare rekommenderas att produkten byts var tredje månad, vilket innebär att en användare behöver fyra stycken per år.

Kliniska studier och  
eftermarknadsstudie
I en randomiserad kontrollerad multicenterstudie 
med Efemia där 97 kvinnor deltog visade 
sig produkten reducera urinläckage med i 
genomsnitt 77 %. Studien koordinerades av Aino 
Fianu Jonasson (seniorforskare vid Karolinska 
Universitetssjukhuset).

I november 2018 inledde Invent Medic en 
eftermarknadsstudie med Efemia kontinensstöd 
tillsammans med Aller media, Sveriges största 
utgivare av populärtidskrifter. Bolaget förväntar sig 
att presentera resultaten under det första  
kvartalet 2019.

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 (2st) Godkända, giltiga till och med den 29 december 2030.

Sverige Kompletterande ansökan inlämnad första kvartalet 2018. Vid godkännande erhålls  
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

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017 

jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -3 124 -2 896 -9 976 -8 273

Kassaflöde, investeringsverksamheten -284 -49 -924 -502

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 0 17 762 9 169

Periodens kassaflöde -3 408 -2 945 6 862 394

Likvida medel vid periodens ingång 16 297 8 972 6 027 5 633

Likvida medel vid periodens utgång 12 889 6 027 12 889 6 027

KSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Egna upparbetade utvecklingsutgifter 0 172 427 694

Patent, varumärke 284 49 495 502

Inventarier 0 0 429 0

Summa investeringar 284 221 1 351 1 196

Rörelsens intäkter och resultat
Invent Medic var fram till och med september 2018 
ett utvecklingsbolag och bolaget genererade således 
inte några intäkter från försäljning. Invent Medic är 
från och med oktober 2018 ett kommersiellt bolag 
som bedriver försäljning. Försäljningen för fjärde 
kvartalet uppgick till 41 (0) KSEK och nettoresultatet 
uppgick till -2 706 (-2 938) KSEK. Övriga intäkter 
för helåret 2018 uppgick till 444 (847) KSEK och 
utgjordes huvudsakligen av aktiverat arbete. 
Nettoresultatet uppgick till -9 311 (-8 148) KSEK. 

Kassaflöde 
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 
12 889 (6 027) KSEK. Likviditetsökningen beror 
på nyemissionen som genomfördes i maj 2018. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
det fjärde kvartalet uppgick till -3 124 (-2 896) 
KSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tillgångar
Invent Medics tillgångar består av patent, 
egna upparbetade utvecklingsutgifter och 
produktionsverktyg. Investeringar under perioden 
redovisas i tabellen nedan.
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Utveckling under perioden

KSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Eget kapital vid årets ingång 19 160 10 941 8 003 6 983

Nyemission 0 0 19 334 10 225

Emissionskostnader 0 0 -1 572 -1 057

Periodens resultat -2 706 -2 938 -9 311 -8 148

Belopp vid periodens utgång 16 454 8 003 16 454 8 003

Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,33 -0,94 -0,94

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

Medelantal aktier 10 311 428 9 022 500 9 881 785 8 688 333

Resultat per aktie SEK -0,26 -0,33 -0,94 -0,94

Antal Kvotvärde per aktie

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

Antal/värde 2018-12-31 10 311 428 0,1

Eget kapital
Tabellerna nedan återger information om Invent 
Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 
31 december 2018 uppgick till 16 454 (8 003) KSEK, 
varav aktiekapital uppgick till 1 031 (902) KSEK.

Personal och organisation
Invent Medics organisation inkluderade under 
perioden 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 uppgick för rapportperioden till -0,90 
(-0,90) SEK. Invent Medic har drygt 2 000 aktieägare.
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Utveckling under perioden

Principer för delårsrapportens 
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 
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 22 FEBRUARI 2019

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

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Försäljning 41 0 41 0

Övriga rörelseintäkter -0 0 -17 153

Aktiverat arbete för egen räkning -0 172 427 694

Summa rörelsens intäkter 41 172 485 847

Handelsvaror -16 0 -16 0

Övriga externa kostnader -1 165 -1 917 -4 339 -6 213

Personalkostnader -1 417 -1  185 -5 179 -2 750

Avskrivningar -149 -8 -170 -32

Övriga rörelsekostnader 0 0 -91 0

Summa rörelsens kostnader -2 747 -3 110 -9 795 -8 995

Rörelse resultat -2 706 -2 938 -9 310 -8 148

Resultat från finansiella poster 0 0 -1 0

Resultat före skatt -2 706 -2 938 -9 311 -8 148

Periodens resultat -2 706 -2 938 -9 311 -8 148

Resultaträkning
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2018

31 dec
2017

31 dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader 1 863 1 533

Patent och varumärken 1 659 1 194

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 522 2 727

Inventarier och verktyg 408 109

Summa materiella anläggningstillgångar 408 109

Summa anläggningstillgångar 3 930 2 836

Omsättningstillgångar

Lager 433 19

Kortfristiga fordringar 575 595

Kassa och bank 12 889 6 027

Summa omsättningstillgångar 13 897 6 641

SUMMA TILLGÅNGAR 17 827 9 477

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 6454 8 003

Kortfristiga skulder 1 373 1 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 827 9 477

Balansräkning
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -3 124 -2 896 -9 976 -8 273

Kassaflöde, investeringsverksamheten -284 -49 -924 -502

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 0 17 762 9 169

Periodens kassaflöde -3 408 -2 945 6 862 394

Kassaflödesanalys

KSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 19 160 10 941 8 003 6 983

Nyemission 0 0 19 334 10 225

Emissionskostnader -0 -0 -1 572 -1 057

Periodens resultat -2 706 -2 938 -9 311 -8 148

Belopp vid periodens utgång 16 454 8 003 16 454 8 003

Förändring eget kapital

KSEK
2018

31-dec
2017

31-dec

Rörelsekapital ¹, KSEK 12 524 5 167

Kassalikviditet 2, % 984% 450%

Soliditet 3, % 92% 84%

Skuldsättningsgrad 4, % 0 0

Antalet anställda 5 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

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden

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

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

Invent Medic Sweden AB Bokslutskommuniké januari-december 2018 14

Årsstämma 2019 | 2019-05-03

Delårsrapport Q1 2019 | 2019-05-03

Delårsrapport Q2 2019 | 2019-08-22

Delårsrapport Q3 2019 | 2019-10-31

Bokslutskommuniké 2019 | 2020-02-24

Vid frågor vänligen kontakta:

tel:+46 (0)723 811 710
mailto:info%40inventmedic.com?subject=Invent%20Medic%20Contact
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