
Invent Medic tecknar avtal med konsultbolag inför uppstart av
marknads- och försäljningsdrivande dotterbolag i USA
Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat avtal med MLVB Inc, ett konsultbolag som hjälper svenska medicinteknikbolag
att expandera till USA. Det här samarbetet förväntas effektivisera Invent Medics pågående etablering i USA, inklusive
uppstart av ett dotterbolag för marknads- och försäljningsdrivande arbete i regionen.

Uppstarten av ett dotterbolag utgör en viktig del av Invent Medics etablering i USA då det krävs för att kunna hantera bolagets marknads-
och försäljningsrelaterade aktiviteter i regionen på ett optimalt sätt. Det kommer även att underlätta redovisningen av Invent Medics
aktiviteter och resultat i USA gentemot aktieägare och andra intressenter.

– Det är glädjande att ha en samarbetspartner på plats inför uppstarten av vårt dotterbolag i USA. Jag ser fram emot att få samarbeta med
Marcie Coyne, som driver MLVB Inc, inom det här och närliggande områden, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Invent Medic har nyligen lämnat in en ansökan om marknadsregistrering i USA av bolagets produkt Efemia kontinensskydd. Mer än 20
miljoner kvinnor i USA uppskattas använda någon form av skydd mot ansträngningsinkontinens och utgör därmed potentiella användare av
Efemia kontinensstöd.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets
produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma
vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market
under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.


