Årsredovisning 2020 och Beslutsunderlag
inför årsstämma 5 maj 2021
Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för 2020 samt
beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2021 i Lund.
Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt
beslutsunderlag, fullmaktsformulär och poströstningssedel finns per idag den 14 april 2021 på
bolagets hemsida www.inventmedic.com, kan även rekvireras på begäran från bolaget.

Resultat i korthet
KSEK
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Rörelsekostnader
Periodens resultat

2020 jan-dec
1 517
30
-16 941
-15 643

2019 jan-dec
620
0
-13 357
-12 743

Utvalda händelser 2020
• Under februari genomfördes en förträdesemission med möjlighet för allmänheten att
teckna aktier. Emissionen blev övertecknad till 162% av emissionsvolymen.
• Under året fick bolagets distributörer i Norge, Nederländerna, Storbritannien och
Tyskland besked om att Efemia kontinensskydd tagits upp som ersättningsberättigat
hjälpmedel i respektive hälsovårdssystem. Dessutom utökades nätverket med en
distributör i Spanien.
• Under året utökades närvaron på svenska apotek genom att Apoteket AB gav plats åt
Efemia kontinensstöd i 33 av sina butiker och att Apotea och Kronans Apotek tog in
produkten i sina web sortiment.
• Under slutet av året förvärvades ett menskoppsprojekt från industridesignern Line Iren
Andersen.
VD Karin Bryder sammanfattar året
Vi avslutade 2020 i ett högt tempo då Efemia kontinensstöd under det fjärde kvartalet
inkluderades i den tyska hälsovårdens förteckning över ersättningsberättigade
medicinalprodukter, ett distributionsavtal tecknades för Spanien, ansökan om
marknadsregistrering för Efemia i USA färdigställdes inför slutgranskning och ett holistiskt
menskoppsprojekt inkluderades i vår produktpipeline. Under 2020 fortsatte vi att bygga upp
och förstärka Invent Medics processer hela vägen från produktutveckling och
produktion/logistik till kommersialisering inklusive uppbyggnad av ett internationellt nätverk
med utvalda distributörer som delar vårt engagemang för kvinnohälsa. Trots alla dessa
framsteg känns 2020 ändå som ett år som vi gärna lämnar bakom oss tillsammans med den
pandemi som trängde undan merparten av den planerade hälsovården i Europa. I jämförelse
med alla mänskliga och ekonomiska tragedier som uppkommit till följd av pandemin så känns

våra utmaningar lätta att hantera, men samtidigt hade vi gärna sett att våra distributörer hade
fått genomföra sina ambitiösa tillväxtstrategier som låg klara i början av 2020.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-14 10:18 CET.
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 TVTmetoden, 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.

