
Invent Medic Sweden offentliggör
informationsmemorandum
Informationsmemorandum avseende den företrädesemission som godkändes på extra
bolagsstämma i Invnet Medic Sweden den 12 oktober 2021 kommer per idag finnas tillgängligt.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har upprättat ett
informationsmemorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 9 september
2021 och som godkändes på extra bolagsstämma den 12 oktober 2021.
Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Invent Medics webbplats
(www.inventmedic.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Tidsplan för företrädesemissionen

22 oktober – 5 november       Teckningsperiod

22 oktober – 2 november       Handel i teckningsrätter

9 november                            Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med
Erbjudandet. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Invent Medic Sweden AB (publ)
Scheelevägen 2, 223 81 Lund
tel. 0723 811 710
info@inventmedic.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Invent Medic.
Ingen åtgärd har vidtagits för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion
där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Invent Medic har
registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var
tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller



värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,
säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med
ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”,
”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin
natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

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 Bladder Support, 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.


