Invent Medic Sweden AB presenterar
kvartalsrapport för Q2
Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets rapport för kvartal
2 2021.
Fokus på träningsinkontinens – en lyckad satsning
Under våren 2021 har stor vikt lagts och kommer fortsatt att läggas på att nå ut till kvinnor som kan bli
hjälpta av Efemia kontinensstöd i samband med löpning och andra typer av träning/fysisk aktivitet. Med
hänvisning till bolagets framgångsrika undersökningar vid träning har ett samarbete inletts med Lena
Larje (www.traning40plus.se). Bolagets internationella samarbetspartners har med framgång anpassat sig
till en ny verklighet. Invent Medic arbetar intensivt med att marknadsföra och sälja Efemia
kontinensstöd, förbereda för marknadsintroduktion av Efemia menskopp i slutet av året och med de
regelverk som finns i de regioner bolagets båda produkter ska kunna erbjudas.
1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2020)
• Nettoomsättning uppgick till 485 (471) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 571 (-3 846) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,26) SEK
1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2020)
•
•
•
•

Nettoomsättning uppgick till 1 047 (873) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -8 868 (-7 545) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-0,57) SEK
Likvida medel per den 30 juni uppgick till 10 050 (19 677) KSEK
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Karin Bryder, VD
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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.

