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Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 

 
Stark försäljningstillväxt och genomförda 
kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag  

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2021) 

» Nettoomsättningen uppgick till 785 (485) KSEK 
» Resultat före skatt uppgick till -3 514 (-4 571) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till - 0,14 (-0,28) SEK 

1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2021) 

» Nettoomsättningen uppgick till 1 332 (1 047) KSEK 
» Resultat före skatt uppgick till -7 923 (-8 868) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,57) SEK 
» Likvida medel per den 30 juni uppgick till 6 685 (10 050) KSEK 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

• Den 11 april meddelades att Efemia 
Menstrual Cup kommer att bli 
tillgänglig via Apoteket ABs online-
sortiment från och med juni 2022. 

• Den 14 april publicerades Invent 
Medics årsredovisning för 2021. 

• Den 2 maj meddelades att Invent 
Medic tecknar ramavtal med Region 
Stockholm avseende Efemia Bladder 
Support. 

• Den 4 maj meddelades att Invent 
Medic startar influensersamarbete 
med kvinnlig motorsportprofil. 

• Den 5 maj höll Invent Medic 
årsstämma. 

• Den 23 maj meddelades att Efemia 
Menstrual Cup lanseras hos STF i 
svenska fjällen som ett miljövänligt 
mensskydd för fjällturister. 

• Den 9 juni presenterade VD Anna 
Lindström bolagets förvärvsstrategi vid 
BioStock Investor Meeting. 

• Den 20 juni meddelades att Invent 
Medic tecknat ramavtal med Region 
Jönköping avseende Efemia Bladder 
Support. 
 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

• Den 15 augusti meddelades att Efemia 
Menstrual Cup lanseras i Tyskland via 
Amazon. 
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VD har ordet 
Stark försäljningstillväxt under kvartalet.

Under det andra kvartalet var vår 
försäljningstillväxt drygt 40% jämfört med 
föregående kvartal, och drygt 60% jämfört med 
samma kvartal förra året. Det gjorde att 
försäljningen landade på 1,33 MSEK för det 
första halvåret, vilket kan jämföras med 1,88 
MSEK för helåret 2021. Tillväxten kom framför 
allt från Efemia Bladder Support, där vi 
fokuserat på att informera vårdpersonal. 
Trenden från det första kvartalet med fler 
återkommande beställningar fortsatte 
samtidigt som försäljningstillväxten i Norge 
stärktes då produkten inkluderades i 
apotekskedjan Boots sortiment. 

Våra nya distributörer i Storbritannien och 
Tyskland har slutfört övertagandet av 
marknadsregistrering i respektive lands hälso- 
och sjukvårdssystem. Det gör att de nu kan 
börja marknadsföra produkten fullt ut på 
respektive marknad och bidra med ytterligare 
försäljning under det andra halvåret. Vi har 
även tecknat ett ramavtal med Region 
Stockholm som började gälla i juni och 
sammantaget har vi stora förhoppningar på 
denna produkt inför det andra halvåret.  

När det gäller Efemia Menstrual Cup så har vi 
under kvartalet fokuserat på marknadsföring 
via sociala medier. Här har vi lyckats öka vår 
räckvidd och nå en yngre målgrupp via 
plattformen Tiktok med inlägg som erhållit 
10 000 visningar och nästan 1 000 gilla-
markeringar. Samtidigt ökade vår engagement 
rate med 95% på Instagram jämfört med 
föregående kvartal. Vi ser även en ökning av 
vår organiska trafik tack vare ett aktivt arbete 
med sökmotors-optimering. Det har fört upp 
Efemia Menstrual Cup till topp-tio-placeringar 
för viktiga sökord relaterade till menskoppar. 

Produkten är även på väg in i apotekskedjornas 
online-sortiment. Apoteket AB är först ut med 
att ta in produkten och dialoger förs nu med 

fler kedjor. Dessutom har Efemia Menstrual 
Cup börjat säljas både fysiskt och online av 
företaget Pistill AB och vi har tecknat 
distributionsavtal med online-grossisterna 
Ankorstore och Faire. Samtidigt får produkten 
mycket positiva omdömen av användare på 
jämförelsesajter som Trustpilot. En användare 
som gett den 5 stjärnor i betyg skriver: ”Helt 
klart den bästa menskopp jag testat!! Testat 2 
andra märken tidigare och de 2 dagar med mer 
riklig mens blödde jag lätt igenom med dem 
men inte med denna; den håller tätt så mkt 
bättre än de andra två märkena!!” 

Vår positiva försäljningstillväxt har uppnåtts 
samtidigt som vi har skurit ned bolagets 
löpande kostnader rejält. Vi har överträffat det 
besparingsmål som sattes i slutet av förra året. 
Detta innebär att våra rörelsekostnader för 
kvartalet var 11% lägre jämfört med första 
kvartalet och 35% lägre jämfört med det fjärde 
kvartalet 2021. Rörelsekostnaderna var även 
lägre än samma kvartal förra året kombinerat 
med högre försäljning. Vi genomför nu ännu 
fler effektiviseringar och förväntar oss att se 
positiva effekter av dessa redan under det 
tredje kvartalet i år. 

Vi fortsätter att fokusera på vår försäljnings- 
tillväxt och därmed Invent Medics utveckling 
som bolag. Detta kommer att ske genom 
organisk tillväxt samt att vi förhoppningsvis 
snart kommer att kunna presentera ett förvärv. 
Vi arbetar för närvarande med en short-list 
med förvärvskandidater som uppfyller våra 
viktigaste kriterier: kvinnohälsa, etablerad 
försäljning och tydliga synergieffekter. 

Nu börjar ett mycket spännande tredje kvartal 
då vi bygger vidare på det andra kvartalets 
positiva resultat. Kort sagt: vi är på rätt väg! 

Anna Lindström 

VD Invent Medic Sweden AB (publ)  
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För kvinnor – genom hela livet 
Invent Medic erbjuder nya och innovativa 
produkter med målsättningen att förenkla, 
främja och förbättra kvinnors hälsa och 
välbefinnande. Produktportföljen innehåller 
säkra, effektiva och trygga produkter, som är 
lätta att använda i vardagen. Invent Medic 
utvecklar och/ eller förvärvar produkter och 
tjänster med inga eller låga licenskostnader. 
Bolaget äger i linje med denna strategi samtliga 
rättigheter till Efemia Bladder support och 
Efemia Menstrual Cup. 

Invent Medic äger varumärket Efemia, som 
representerar bolagets första produktserie 
med fokus på intimprodukter. Invent Medic 
äger även andra varumärken, som kan 
användas till kommande produktserier med 
fokus på andra kvinnorelaterade områden.          
I Sverige erbjuder Invent Medic sina produkter 
on-line via egen webbutik, efemia.se, till 
återförsäljare och i förekommande fall via 
hälsovården, som upphandlat hjälpmedel.           
I resten av världen använder sig bolaget av 
kontrakterade distributörer och webhandels-
platser. 

 

 
 
Kontinensstöd 

Den första produkten under varumärket 
Efemia, Efemia Bladder support, är en CE-
märkt medicinteknisk produkt som marknads-
introducerades under hösten 2018. Efemia  
Bladder Support riktar sig till de miljontals 
kvinnor världen över som begränsas i sin 
vardag av ansträngningsinkontinens. 
Produkten har i kliniska studier och i 
eftermarknadsstudier visat sig vara effektiv och 

enkel att använda. Efemia Bladder Support 
erbjuds i Sverige direkt till användare på 
www.efemia.se, samt via apotekskedjorna 
Apotek Hjärtat, Lloyds Apotek, Kronans Apotek 
och Apotea. Invent Medic har ingått ramavtal 
med nio hälsovårdsregioner i Sverige. 
 
Via kampanjer, såväl fysiska som webbaserade, 
samt tillsammans med idrottsorganisationer 
och idrottsprofiler, har Invent Medic etablerat 
Efemia Bladder Support som ett hjälpmedel vid 
träningsinkontinens. Detta koncept förs nu 
vidare ut till Invent Medics samarbetspartners 
i Europa. 

Efemia Bladder Support erbjuds genom 
distributörer i Danmark, Norge, Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, 
Belgien, Spanien, Irland, Tyskland och 
Storbritannien. En varumärkessida för Efemia 
är också etablerad på Amazon.de där Efemia 
Bladder Support finns till försäljning. 

Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever 
besvär kopplade till ansträngningsinkontinens, 
vilket innebär att den potentiella marknaden 
för ett icke-kirurgiskt hjälpmedel likt Efemia 
Bladder Support är omfattande. Målgruppen 
utgörs av alla kvinnor som upplever besvär. 
Besvären kan vara av olika grad. Många kvinnor 
upplever efter barnafödande att det tar lång tid 
att bygga upp sin bäckenbottenstyrka. Efemia 
Bladder Support kan i dessa fall vara en 
säkerhet under den tid som kvinnan tränar sin 
bäckenbotten genom etablerade knipövningar. 
Hos en del kvinnor hjälper inte dessa övningar 
då det inte enbart är muskulaturen som 
skadats under förlossningen och de fortsätter 
ha läckage. För dessa kvinnor är Efemia Bladder 
Support ett hjälpmedel under tiden en 
utredning i vården sker och vidare om de av 
olika skäl inte kan eller önskar genomgå 
kirurgisk behandling. Under senare delen av en 
kvinnas liv, dvs under klimakteriet, försvagas 
muskulaturen och ett icke tidigare känt framfall 
kan innebära att kvinnan blir ansträngnings-
inkontinent. Ibland sker läckage enbart vid en 
planerad ökad ansträngning, som löpning, 
gymträning eller dans. För dessa kvinnor är 
Efemia Bladder Support ett användbart 
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hjälpmedel då det kan hanteras av kvinnan 
själv och användas vid behov.  

Idag använder cirka 730 000 kvinnor i åldern 
20–80 år i Sverige någon form av skydd mot 
urinläckage och är därmed potentiellt 
regelbundna användare av Efemia Bladder 
Support. 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. Detta antal går att 
extrapolera till samtliga länder i världen då det 
inte har uppmätts någon väsentlig skillnad i 
frekvens av ansträngningsinkontinens mellan 
olika länder. 

I en randomiserad, kontrollerad, multi-
centerstudie med Efemia Bladder Support, där 
97 kvinnor deltog, visades produkten reducera 
urinläckage med i genomsnitt 77 %. Studien 
koordinerades av Aino Fianu Jonasson, 
seniorforskare vid Karolinska Universitets-
sjukhuset. 

Resultaten från andra undersökningar visar att 
Efemia Bladder Support får ett positivt   
mottagande av nya användare. Mer än 75 % 
anger att de kommer att fortsätta använda 
produkten och över 85 % att de kommer att 
rekommendera den till andra. 

Menskopp 
Invent Medics andra produkt i Efemia serien, 
Efemia Menstrual Cup, lanserades i november 
2021. Ett år tidigare förvärvade Invent Medic 
ett menskoppskoncept från industridesignern 
Line Andersen. Genom ett iterativt 
utvecklingsarbete tillsammans med ett stort 
antal kvinnor har den första prototypen under 
ett års tid genomgått förbättringar och fått de 
egenskaper som kvinnor söker. Efemia 
Menstrual Cup är utvecklad för kvinnor av 
kvinnor!  

Den globala marknaden för menskoppar har 
ökat kraftigt under de senaste åren och 
fortsätter att växa. I Sverige har menskoppar 
redan nått en 20 procentig marknadsandel där 
de resterande 80 procenten i huvudsak består 
av absorberande produkter i form av bindor 

och tamponger och då till övervägande del av 
engångsprodukter. Undersökningar visar att en 
stor andel kvinnor letar efter en passande 
menskopp som känns lätt att använda och är 
säker. De gör detta med tanke på miljön då 
engångsprodukter medför mycket avfall men 
även med hänsyn till privatekonomi och intim 
hälsa. Efemia Menstrual Cup är designad för att 
vara den bekvämaste och lättaste koppen på 
marknaden. Utöver att de som testat koppen 
vittnar om att den både är lätt att använda, 
bekväm och säker, dvs inget läckage, har Invent 
Medic valt bort färgtillsatser och producerar 
koppen i högkvalitativ silikon, allt för att den 
ska vara miljövänlig och konkurrenskraftig. Det 
finns idag ett tiotal olika menskoppar som 
saluförs under olika varumärken i Sverige. De 
flesta av dessa produkter är väldigt lika och 
utgår från ritningar som togs fram redan i slutet 
av 1930-talet. Under 90-talet utvecklades ett 
antal nya innovativa menskoppar där man i 
första hand försökte komma åt problemet med 
läckage och spill vid uttagning. Tyvärr har vissa 
av dessa koppar tvingats ge avkall på 
bekvämlighet och flera tillverkare har valt både 
färgtillsatser och lägre kvalité på material än 
vad som används till Efemia Menstrual Cup. 

Enbart i Sverige finns det drygt 2 miljoner 
menstruerande kvinnor. En ökning av 
användandet med bara 10% skulle innebära 
160 000 nya användare. Det har också visats att 
även vana användare kan tänka sig att byta till 
en annan, ”bättre”, kopp. 
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Utveckling 
Invent Medic undersöker löpande möjligheter 
att utveckla nya och innovativa lösningar inom 
området kvinnohälsa. Dessa lösningar ska ge 
kvinnor möjlighet till ett aktivt liv på sina egna 
villkor. Dessutom utvärderas externa 
produkter vilka företrädesvis har lanserats på 
någon marknad och som kan förväntas ha en 
stor marknadspotential.  

Patent och Immateriella Rättigheter 
Invent Medic har som huvudstrategi att äga 
samtliga immateriella rättigheter, såsom 
patent, varumärken och designskydd, till de 
produkter som bolaget erbjuder. Detta skapar 
maximal flexibilitet vid förhandlingar med 
potentiella distributörer och licenstagare, 
samtidigt som Invent Medic undviker löpande 
licenskostnader. 

I dagsläget inkluderar portföljen samtliga 
rättigheter till bolagets produkter Efemia 
Bladder Support och Efemia Menstrual Cup. 
Invent Medic är således inte beroende av 
annan parts patent, licenser, industriella, 
kommersiella eller finansiella avtal eller 
tillverkningsprocesser för att kunna genomföra 
den planerade globala marknadslanseringen av 
produkterna. 

Nedan specificeras Bolagets immateriella rättigheter 

Rättighetstyp Giltighetstid 
Patentfamilj 1 - Bladder 
Support 

  

Europa* 2029-12-17 

USA 2030-12-29 

USA 2030-12-29 
Patentfamilj 2 - Bladder 
Support 

  

Sverige – prioritetsansökan 2038-04-11 

USA 2038-04-11 

PCT** under behandling 
Patentfamilj - Menstrual 
Cup   

Sverige – prioritetsansökan under behandling 

Design – Bladder Support   

Australien 2028-10-10 

Kanada 2030-05-25 

Kanada 2030-05-25 

Kina 2028-10-10 

EU 2043-04-11 

Japan 2039-05-10 

Sydkorea 2038-10-11 

Ryssland 2023-10-10 

USA under behandling 

Varumärke - Efemia   

EU 2028-02-12 

Norge under behandling 

USA under behandling 
  * Validerat i AT, BE, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, 
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI och SK 
** Ansökt i AU, CN, EPO, JP och US  
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Omsättning, resultat 

och investeringar  
Bolagets nettoomsättning uppgick under 
kvartalet till 785 (485) KSEK. 

Bolagets resultat före skatt blev -3 514 (-4 571) 
KSEK. 

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet 
uppgick till -4 262 (-5 006) KSEK. Under det 
andra kvartalet 2022 avslutade två personer 
sina anställningar. 

Invent Medic aktiverar kontinuerligt utgifter 
för nyutveckling samt balanserar 
patentkostnader. Under perioden var den 
totala investeringen i immateriella tillgångar 46 
(117) KSEK. 

Finansiering 
Bolagets disponibla medel uppgick vid 
periodens utgång till 6 685 ( 10 050) KSEK. 

Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till -4 015 (-4 260) KSEK. 

Periodens kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -46 ( -204) KSEK. 

Periodens totala kassaflöde blev -4 228 (-1 935) 
KSEK. 

 

Övrig information  
Information om risker och osäkerhetsfaktorer 

Invent Medics verksamhet är exponerad för ett 
flertal risker, såväl operationella som 
finansiella. De operationella riskerna utgörs 

främst av osäkerhet kring produktutveckling, 
leverantörsavtal, produktansvar och 
distribution. För en närmare beskrivning av de 
risker och osäkerhetsfaktorer som Invent 
Medic står inför hänvisas till risk- och 
känslighetsanalys i årsredovisningen för 2021.  

Forskning och utveckling 

Basen för bolagets produktutveckling är 
Immateriella rättigheter kring produkterna 
Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual 
Cup.  

Personal 

Vid utgången av perioden hade bolaget 6 (9) 
anställda, varav 6 (8) kvinnor och 0 (1) man.  

Aktien 

På balansdagen den 30 juni 2022 uppgick antal 
aktier till 25 759 363 st. Resultat efter skatt 
dividerat med antal aktier vid periodens utgång 
uppgår för rapportperioden till -0,14 (-0,28) SEK. 
Invent Medic har cirka 1 900 aktieägare. 
 
Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Övriga tillämpade 
redovisningsprinciper framgår av års-
redovisningen för 2021-01-01 – 2021-12-31.
  

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Invent Medics verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför.  

Lund den 17 augusti 2022 

 

Gun-Britt Fransson Helen Richenzhagen Lars Persson 
Styrelseordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

Frida Wilhelmsson  Helena Liljedahl  Anna Lindström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 

 

 

Finansiell kalender 
Q3-rapport 2022-11-09 
Q4-rapport 2023-02-17 

 

 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av:  

Anna Lindström, VD, Invent Medic Sweden AB  
Tel: +46 (0)702 3811710 
E-post: info@inventmedic.com  
 
Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga under finansiell information på

www.inventmedic.com 
 
Invent Medic är listat på Spotlight Stock Market. Bolaget handlas under kortnamnet IMS och ISIN-
koden SE0007603402. 
  

http://www.inventmedic.com/
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EKONOMISKA RAPPORTER 
 

Bolagets totalresultat i sammandrag  
  

    
RESULTATRÄKNING 2022 2021 2022 2021 2021 
KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
Netto omsättning 785 485 1 332 1 047 1 884 
Kostnader för sålda varor -144 -154 -287 -274 -423 
Bruttoresultat 641 331 1 045 773 1 461 
Försäljning och marknadsföringskostnader -1 886 -2 129 -3 903 -3 981 -8 967 
Administrationskostnader -2 026 -2 368 -4 545 -4 920 -10 273 
Forskning och utveckling -207 -354 -444 -647 -1 092 
Övriga rörelseintäkter 1 0 4 11 35 
Övriga rörelsekostnader 0  0 4 -2 
Räntekostnader -37 -50 -76 -103 -191 
Resultat före skatt -3 514 -4 571 -7 923 -8 868 -19 029 
Periodens resultat -3 514 -4 571 -7 923 -8 868 -19 029 

 

 

Bolagets finansiella ställning i sammandrag     
BALANSRÄKNING KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
TILLGÅNGAR    
Utvecklingskostnader 490 882 687 
Patent och varumärken 2 665 2 495 2 599 
Övriga immateriella rättigheter 316 151 351 
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 471 3 528 3 637 
Inventarier och verktyg 305 280 362 
Summa materiella anläggningstillgångar 305 280 362 
Summa anläggningstillgångar 3 776 3 808 3 999 
        
Omsättningstillgångar       
Lager 817 648 655 
Kortfristiga fordringar 1 597 1 688 1 435 
Kassa och bank 6 685 10 050 15 795 
Summa omsättningstillgångar 9 099 12 386 17 885 
SUMMA TILLGÅNGAR 12 875 16 194 21 884 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital 9 439 11 139 17 362 
Långfristiga skulder 1 000 1 667 1 333 
Kortfristiga skulder 2 436 3 388 3 189 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 875      16 194 21 884 

 



 
Kvartalsrapport 2, 2022 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

10 

 

Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag    
 2022 2021 2022 2021 2021 
KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
Kassaflöde, löpande verksamheten -4 015 -4 260 -8 644 -8 022 -17 840 
Kassaflöde, investeringsverksamheten -46 -204 -132 -448 -937 
Kassaflöde, finansieringsverksamheten -167 2529 -334 7 621 23 763 
Periodens kassaflöde -4 228 -1 935 -9 110 -849 4 896 
           
           
Förändring eget kapital      
 2022 2021 2022 2021 2021 
KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
Eget kapital vid periodens ingång 12 953 13 014 17 362 12 052 12 052 
Nyemission 0 3 000 0 9 241 28 560 
Emissionskostnader 0 -304 0 -1 286 -4 221 
Periodens resultat -3 514 -4 571 -7 923 -8 868 -19 029 
Belopp vid periodens utgång 9 439 11 139 9 439 11 139 17 362 

 

Nyckeltal    
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Rörelsekapital 1, KSEK 6 663 8 998 14 696 
Kassalikviditet 2, % 340 346 540 
Soliditet 3, % 73 69 79 
Skuldsättningsgrad 4, % 18 21 12 
Antalet anställda FTE 6 9 10 
      
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     
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