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KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Försäljningsintäkter 372 41 620 41

Övriga intäkter 0 0 0 444

Rörelsens kostnader -4 150 -2 747 -13 357 -9 795

Periodens resultat -3 783 -2 706 -12 743 -9 311

Resultat i korthet

TOLV MÅNADER (januari–december 2019)

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 620 (41) KSEK.

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (17) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning 0 (427) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 13 357 (9 795) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -12 743 (-9 311) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -1,23 (-0,94) SEK. 

 ∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 606 KSEK.

 ∞ Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning  
     lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31.

FJÄRDE KVARTALET (oktober–december 2019)

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 372 (41) KSEK

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning 0 (0) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 4 150 (2 747) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 783 (-2 706) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,26) SEK.

Stark avslutning på året med första beställning av Efemia från en svensk 
hälsovårdsregion samt distributionsavtal för Norge, Nederländerna och Belgien.

Sammanfattning av bokslutskommunikén
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VD Karin Bryder sammanfattar 
kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2019 erhölls den 
första beställningen av Efemia från en svensk 
hälsovårdsregion, och vi kunde presentera 
marknadslanseringar i Norge, Nederländerna och 
Belgien. Samtidigt inleddes försäljningen i Tyskland 
och Storbritannien med positivt gensvar från 
både användare, distributörer och aktörer inom 
den allmänna hälsovården. Dessutom utökade vår 
danska distributör Props & Pearls sin räckvidd och 
är nu registrerad som distributör till 21 kommuner 
i landet, inklusive Köpenhamn. Dessa framsteg 
innebar att vi kunde avsluta ett framgångsrikt 2019 
på bästa möjliga sätt. Vi ser nu fram emot ett oerhört 
spännande 2020 då vi förväntar oss att kunna visa 
upp betydande försäljningsvolymer och -intäkter 
samtidigt som den internationella expansionen 
med Efemia accelereras ytterligare. Fokus ligger på 
etablering i fler europeiska länder samt planering 
inför att ta steget in i USA. För att finansiera 
denna satsning kommer en företrädesemission att 
genomföras med teckningsperiod nu i februari, och 
min förhoppning är att både gamla och nya aktieägare 
väljer att deltaga och följa med på bolagets fortsatta 
resa med sikte på att ta Efemia över Atlanten.  

Väsentliga händelser under fjärde 
kvartalet 2019

 ∞ Den 5 november meddelades att Invent Medic 
lanserar Efemia kontinensstöd i Nederländerna 
och Belgien med distributören Pelvitec. Produkten 
kommer att finnas tillgänglig på dessa marknader 
från och med Q1 2020. Lanseringen av Efemia i 
Nederländerna och Belgien följer efter lanseringarna 
i Tyskland och Storbritannien under Q4 2019. 
Omkring 1 miljon kvinnor i Nederländerna och 
Belgien uppskattas använda någon form av skydd 
mot urinläckage och utgör därmed potentiella 
regelbundna Efemia-användare. 

 ∞ Den 7 november meddelades att Invent Medic 
erhållit den första Efemia-beställningen från en 
svensk hälsovårdsregion. Beställningen utgör ett 
kvitto på att hälsovården värdesätter nyttan av 
Efemia som en icke-kirurgisk, effektiv och lättanvänd 
lösning för kvinnor med ansträngningsinkontinens 
(SUI). Invent Medic har tidigare meddelat att bolaget 
är registrerat som leverantör till två av Sveriges 
hälsovårdsregioner vilket gör det möjligt för dessa 

regioner att beställa Efemia innan färdigställande 
av offentliga upphandlingar. Utöver dessa 
registreringar deltar Invent Medic med Efemia i två 
pågående offentliga upphandlingar i Sverige. Bolaget 
förväntar sig att eventuella avtal till följd av dessa 
upphandlingar kommer att börja gälla under H1 2020. 

 ∞ Den 15 november meddelades att Invent Medic 
lanserar Efemia kontinensstöd i Norge tillsammans 
med distributören Quintet med tillgänglighet 
från och med december 2019. En ansökan kommer 
att lämnas in om att teckna ett ramavtal med den 
norska hälsovården. Ett sådant ramavtal skulle 
innebära att hälsovården täcker kostnaden för 
Efemia om produkten skrivs ut av en läkare. Initialt 
finns Efemia tillgänglig via Quintets webbutik, men 
distributionsavtalet ger även möjlighet att teckna 
avtal med apotekskedjor och andra aktörer som 
riktar sig direkt till konsumenter. Inom det här 
området har Quintet ett nära samarbete med Norges 
ledande apotekskedja Apotek1 som erbjuder ett 
brett utbud av medicinska hjälpmedel. 

VD-sammanfattning och väsentliga händelser 
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VD-sammanfattning och väsentliga händelser forts.

 ∞ Den 12 december meddelades att Invent 
Medic erhållit ett lån om 1,5 MSEK från Almi 
Företagspartner samt ett lån om 1,0 MSEK från 
styrelsens ordförande Lars Persson, som även är 
bolagets största ägare. Lånen har en löptid om 
60 respektive 6 månader. För båda lånen utgår 
marknadsmässig ränta.

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång

 ∞ Den 16 januari meddelades att Invent Medic 
planerar genomföra en företrädesemission i syfte 
att finansiera en accelererad marknadsexpansion. 
Bolagets styrelse har beslutat att, villkorat av 
godkännande vid extra bolagsstämma den 4 
februari 2020, genomföra en företrädesemission 
av units (aktier och vidhängande vederlagsfria 
teckningsoptioner) om initialt cirka 29,8 MSEK 
(före emissionskostnader). I företrädesemissionen 
emitteras även vederlagsfria teckningsoptioner 
vilka, förutsatt att den initiala företrädesemissionen 
fulltecknas, i mars 2021 kan tillföra Invent Medic 
ytterligare totalt högst cirka 14,9 MSEK. Invent 
Medic har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 
MSEK och emissionsgarantier om ytterligare cirka 
20,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 82 procent 
av den initiala emissionen. Även allmänheten ges 
möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. 
Den sammanlagda emissionslikviden från 
företrädesemissionen och de vidhängande 
vederlagsfria teckningsoptionerna uppgår således 
till cirka 44,7 MSEK (före emissionskostnader). 
Den likvid bolaget tillförs är avsedd att finansiera 
en accelererad internationell marknadslansering 
med fokus på fler marknader i Europa samt i USA av 
bolagets produkt Efemia. 

 ∞ Den 4 februari 2020 hölls en extra 
bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ) 
som beslutade att godkänna styrelsens förslag 
om en företrädesemission. Fullständiga villkor 
för emissionen finns tillgängliga i prospektet 
som är publicerat på Invent Medics hemsida. 
Under teckningsperioden kommer information 
om företrädesemissionen, så som kommande 
bolagspresentationer, dokument, filmer och nyheter, 
att publiceras löpande på nyemissionssidan  
www.inventmedic.se/nyemission

http://www.inventmedic.se/nyemission
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VD Karin Bryder har ordet 

Starkt nyhetsflöde bådar gott inför fortsatt expansion i Europa och USA 

Under det fjärde kvartalet erhöll vi den första beställningen av Efemia från en svensk 
hälsovårdsregion och presenterade marknadslanseringar i Norge, Nederländerna och Belgien.

 
Dessa framsteg tillsammans med den inledda 
försäljningen i Tyskland och Storbritannien innebar 
att vi kunde avsluta vårt framgångsrika 2019, då 
vi tog Efemia ut i Europa på allvar, på bästa möjliga 
sätt. Vi upplever ett mycket positivt gensvar från 
användare, våra distributörer och hälsovårdsaktörer. 
Detta stärker oss i vårt arbete mot målet att kunna 
erbjuda Efemia kontinensstöd till alla kvinnor med 
SUI över hela världen. Vid utgången av Q1 2020 
kommer Efemia att finnas tillgänglig på marknader 
med över 8 miljoner potentiella användare, och vi 
förväntar oss därmed att kunna uppnå betydande 
försäljningsvolymer och intäkter framöver. 

Rent kommersiellt tillhörde marknadslanseringarna 
av Efemia i Tyskland och Storbritannien tillsammans 
med våra distributörer Arteriomed och Advanced 
Global Health (AGH) de mest spännande händelserna 
under det fjärde kvartalet. Den tyska marknaden 
är Europas enskilt största, och i Storbritannien 
ser vi en betydande potential inom den allmänna 
hälsovården med anledning av att de vaginala nät 
som tidigare använts vid SUI-operationer nu är 
förbjudna. Storbritannien har även ett mycket 
effektivt system för att hantera produkter till den 
allmänna hälsovården då myndigheten NHS täcker 
in hela landet. Det är en stor skillnad jämfört med 
Sverige som är uppdelat i ett antal olika regioner. 
Vår distributör AGH arbetar nu på att bli registrerad 
som leverantör av Efemia Bladder Support i 
Storbritannien och kommunicerar med stöd av oss 
med NHS. I kontakterna med NHS är det givetvis till 
vår fördel att Efemia nu köps in och används av den 
svenska hälsovården som har ett gott internationellt 
rykte inom kvinnohälsa.

Efemia fortsätter även att bli allt mer etablerad i 
Danmark. Vår distributör Props & Pearls har hittills 
blivit registrerad som leverantör av Efemia hos hela 
21 kommuner, inklusive Köpenhamn som är det 
senaste och mest glädjande tillskottet. 

Som jag nämnde i den senaste utgåvan av 
vårt nyhetsbrev, har det även varit mycket 
tillfredställande att se hur väl vi har lyckats skala 
upp vår produktions- och distributionskedja under 
2019. Det är en stor förmån att få jobba i Invent 
Medics team, som tillsammans har mångårig och 

bred erfarenhet inom alla de områden som krävs för 
att kunna expandera både snabbt och effektivt med 
bibehållen kvalitet, och jag känner mig mycket trygg 
med att vi kommer att kunna hantera betydligt större 
volymer än idag i takt med att vår internationella 
expansion fortsätter.

Efter periodens slut godkände en extra 
bolagsstämma styrelsens förslag om att genomföra 
en företrädesemission i syfte att finansiera 
bolagets fortsatta internationella expansion. Det är 
glädjande att det på extrastämman uttrycktes ett 
starkt stöd för denna offensiva satsning till förmån 
för miljontals kvinnor med SUI i Europa och USA. 
Förberedelserna inför etableringen i USA har redan 
påbörjats, och vi siktar på att lämna in en ansökan 
om marknadsgodkännande under 2020. Under 
teckningsperioden kommer jag att presentera bolaget 
vid ett antal investerarträffar, och jag ser fram emot 
denna möjlighet att nå ut med bolagets vision samt 
träffa både gamla och nya aktieägare.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Lund, 12 februari 2020



Invent Medic Sweden AB Bokslutskommuniké januari–december 2019 6

Verksamhet

Vision och verksamhet

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra 
deras hälsa och livskvalitet. Produktportföljen ska inkludera säkra, effektiva och trygga produkter som är lätta 
att använda i vardagen.

Den första CE-märkta medicintekniska produkten 
från Invent Medic, Efemia, lanserades under 
hösten 2018. Efemia riktar sig till de miljontals 
kvinnor världen över som begränsas i sin vardag 
av ansträngningsinkontinens (urinläckage), och 
produkten har i kliniska studier visat sig vara lika 
effektiv som ett kirurgiskt ingrepp utan att kräva 
någon operation. Produkten är enkel att bära med sig 
och kan användas vid behov. Efemia erbjuds i Sverige 
direkt till konsumenter via bolagets webbshop, 
www.arcamea.com/efemia, och online via Sveriges 
två största apotekskedjor, Apoteket AB och Apotek 
Hjärtat. I Danmark erbjuds konsumenter Efemia 
i butik samt via propsandpearls.com, och under 
Q4 2019 lanserades produkten i Norge, Tyskland 
och Storbritannien med distributörerna Quintet, 
Arteriomed och AGH i respektive land. I Q1 2020 
lanseras Efemia i Nederländerna och Belgien med 
distributören Pelvitec. Diskussioner pågår med fler 
aktörer både inom och utanför Sverige.

Affärsmodell

Genom egen utveckling eller inköp av immateriella 
rättigheter kan Invent Medic ta fram produkter 
och tjänster med inga eller låga licenskostnader till 
rättighetsinnehavare. Bolaget äger i linje med denna 
strategi samtliga rättigheter till Efemia, och försäljning 
eller utlicensiering av produkten kan därmed bedrivas 
effektivt i egen regi.

Under 2018 marknadslanserades Efemia och 
försäljningen i Sverige inleddes. Under 2019 
intensifierade bolaget sina marknads- och 
försäljningsaktiviteter på  hemmamarknaden Sverige 
med målet att öka efterfrågan från både konsumenter 
och aktörer inom hälsovården. Arbetet med att 
lansera produkten i övriga Europa och därefter i USA, 
via distributörer eller licenstagare, pågår parallellt 
med satsningen i Sverige.

Vid försäljning via externa aktörer inom hälsovård och 
kvinnohälsa, inklusive apotek, fungerar Invent Medic 
som distributör med egen lagerhållning. 

Prisnivåer och övriga villkor förhandlas separat med 
varje aktör, och produkten kan komma att inkluderas i 
aktörens egen marknadsföring. Tack vare upphandlad, 
flexibel tillverkningskapacitet kan Bolagets 
lagerkostnader minimeras. Viktiga personalgrupper 
inom hälsovården inkluderar uroterapeuter, 
barnmorskor, gynekologer och urologer. Bolaget 
fokuserar på att nå ut till dem via branschevent 
och personliga möten för att bygga relationer och 
förtroende samt för att öka kunskapen om produkten. 
I det fall en aktör inte önskar bedriva egen försäljning 
kan personalen istället rekommendera bolagets 
webbshop.

När Invent Medic säljer produkten direkt till 
konsumenter via sin webbshop erhåller Invent Medic 
samtliga intäkter, men samtidigt tillkommer kostnader 
för drift och kundtjänst, samt marknadsföring. Efemia 
marknadsförs via bland annat sociala medier samt 
aktiviteter som kopplas till kvinnohälsa.
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Verksamhet

Marknadsuppskattning och 
ekonomisk potential

Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär 
kopplade till ansträngningsinkontinens enligt Bolagets 
uppskattning, vilket innebär att den potentiella 
marknaden för ett icke-kirurgiskt hjälpmedel som 
Efemia är omfattande. Målgruppen utgörs av de 
kvinnor som upplever besvär men av olika skäl inte kan 
eller önskar genomgå kirurgisk behandling, samt av de 
som väntar på kirurgisk behandling.  

Idag använder cirka 400 000 kvinnor (i åldern 45–70 
år) i Sverige någon form av skydd mot urinläckage och 
är därmed potentiellt regelbundna användare. 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. Vid användande bör 
produkten bytas var tredje månad, vilket innebär att 
en användare behöver fyra stycken per år.

Kliniska studier och  
eftermarknadsstudie

I en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie 
med Efemia där 97 kvinnor deltog visade sig 
produkten reducera urinläckage med i genomsnitt 
77%. Studien koordinerades av Aino Fianu Jonasson 
(seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset).

Resultaten från en uppföljningsstudie till den 
kliniska studien presenterades i april 2019. Hela 
75% av deltagarna uppgav att Efemia gav förbättrad 
livskvalitet, och 68% uppgav att de kommer att 
använda produkten efter studiens slut. Resultaten 
presenterades i slutet av april 2019.

I en eftermarknadsstudie med Efemia kontinensstöd 
tillsammans med Aller media, Sveriges största 
utgivare av populärtidskrifter, uppgav hela 83% av 
deltagarna att Efemia underlättade deras dagliga liv.

Under året har två studier med kvinnor som har en 
genomsnittsålder under 40 år och är aktiva inom 
antingen gymträning eller crossfit genomförts. 
När dessa kvinnor använde Efemia vid träning 
uppgav samtliga (100%) att de blev hjälpta med sin 
ansträngningsinkontinens. 18 av de 21 deltagarna 
svarade att de skulle fortsätta använda Efemia.

Existerande och framtida 
utvecklingsprojekt

Invent Medic ser betydande värdeskapande potential 
i att inkludera ytterligare produkter i sin portfölj 
under de närmaste åren.

Invent Medic undersöker möjligheter att utveckla nya 
egna innovativa lösningar inom kvinnohälsa. Dessa 
lösningar ska liksom Efemia ge kvinnor möjlighet till 
ett aktivt liv på egna villkor. Med det sagt så utreds 
även produkter under utveckling och som är så pass 
långt gångna i utvecklingsprocessen att de kan tas 
till marknad på ett både tids- och kostnadseffektivt 
sätt. Sådana förvärv bör kunna skapa stort värde 
både för uppfinnaren och Invent Medic tack vare 
den tillverknings- och distributionskedja samt 
varumärkeskännedom som nu skapas.
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Verksamhet 

Patentstrategi

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 första produkt, Efemia kontinensstöd. 

Invent Medic är således inte beroende av annan 
parts patent, licenser, industriella, kommersiella 
eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser 
för att kunna genomföra den planerade, successiva 
globala marknadslanseringen av produkten.

En successiv utökning av antalet patent och de 
regioner som omfattas av patenten förväntas över 
tid i takt med att produktutbudet och Invent Medics 
geografiska räckvidd blir mer omfattande. 

Immateriella rättigheter

Rättighetstyp Ärendenummer Status Giltighetstid

Patent – vaginal produkt

Europa1 2376020 Godkänt 2029-12-17

USA 9,445,882 Godkänt 2030-12-29

USA 10,238,479 Godkänt 2030-12-29

Patent – vaginal produkt 2

Sverige – prioritetsansökan 1850402-7 Under behandling

PCT/EP PCT/EP2019/059357 Under behandling

Design – vaginalplugg

Australien 201816052 Godkänt 2028-10-10

Kanada 183988 Under behandling

Kina 201830565149.3 Godkänt 2028-10-10

EU 005230521 Publicerat 2043-04-11

Japan 2018-022275 Godkänt 2039-05-10

Sydkorea 30-2018-0046675 Godkänt 2038-10-11

Ryssland 2018504391 Godkänt  2023-10-10

USA 29666186 Under behandling

Varumärke - Efemia

EU 017994075 Registrerat 2028-02-12

Norge 201816224 Under behandling

1) Validerat i Schweiz, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, 

Irland, Island, Italien, Litauen, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien.
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Utveckling under perioden

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -2 774 -3 124 -11 506 -9 976

Kassaflöde, 
investeringsverksamheten

-42 -284 -277 -924

Kassaflöde, 
finansieringsverksamheten

1 500 0 1 500 17 762

Periodens kassaflöde -1 316 -3 408 -10 283 6 862

Likvida medel vid periodens ingång 3 922 16 297 12 889 6 027

Likvida medel vid periodens utgång 2 606 12 889 2 606 12 889

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Utvecklingskostnader 0 0 0 427

Patent, varumärke 42 284 277 495

Inventarier 0 0 0 429

Summa investeringar 42 284 277 1351

Kassaflöde 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 
606 (12 889) KSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 
-2 774 (-3 124) KSEK.   

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Investeringar

Invent Medics anläggningstillgångar består av patent, 
utvecklingskostnader och produktionsverktyg. 
Investeringar under perioden redovisas i tabellen nedan.

Rörelsens intäkter och resultat

Invent Medic var fram till och med september 2018 ett 
utvecklingsbolag och bolaget genererade således inte 
några intäkter från försäljning. Invent Medic är från och 
med oktober 2018 ett kommersiellt bolag som bedriver 
försäljning. Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick 
till 372 (41) KSEK och nettoresultatet uppgick till -3 783 
(-2 706) KSEK. Nettoresultatet för helåret uppgick till  
-12 743 (-9 311) KSEK.
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Utveckling under perioden

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 7 494 19 160 16 454 8 003

Nyemission 0 0 0 19 334

Emissionskostnader 0 0 0 -1 572

Periodens resultat -3 783 -2 706 -12 743 -9 311

Belopp vid periodens utgång 3 711 16 454 3 711 16 454

Resultat per aktie, SEK -0,37 -0,26 -1,23 -0,94

2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Medelantalet aktier 10 311 428 10 311 428 10 331 428 9 881 785

Resultat per aktie SEK -0,37 -0,26 -1,23 -0,94

Antal Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 10 311 428 0,1

Antal/värde 2019-12-31 10 311 428 0,1

Eget kapital

Tabellerna  nedan återger information om Invent 
Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 
31 december 2019 uppgick till 3 711 (16 454) KSEK, 
varav aktiekapital uppgick till 1 031 (1 031) KSEK.

Personal och organisation

Invent Medics organisation innefattar sex anställda 
inklusive VD. Invent Medic drivs i en virtuell 
organisationsmodell där kärnkompetens finns 
hos anställda medarbetare och kompletterande 
kompetens som behövs vid specifika tillfällen tas in 
i form av konsulter. Under utvecklingen av Bolaget 
kommer ytterligare kärnkompetenser att knytas som 
anställda i Bolaget vid behov.

Aktien

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid 
periodens utgång uppgår för rapportperioden till 
-1,23 (-0,90) SEK. Invent Medic har drygt 2 000 
aktieägare.



Utveckling under perioden

Lund den 12 februari 2020

StyreLSen för invent Medic Sweden ab
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Principer för delårsrapportens 
upprättande

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Övriga tillämpade redovisnings-
principer framgår av årsredovisningen för  
2018-01-01–2018-12-31.

Förutsättningar för fortsatt drift

Den finansiella delårsinformationen har upprättats 
utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Bolaget har 
historiskt redovisat förluster. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har ledningen och styrelsen baserat 
sina antaganden på existerande likvida medel och 
förväntad finansiering genom nyemission, upptagande 
av lån samt ökad försäljning. Vid uppskattning av 
framtida utgifter har ledningen beaktat att vissa 
utgifter är under ledningens kontroll och kan därmed 
elimineras eller skjutas på framtiden. Det befintliga 
rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för de aktuella behoven under de 
kommande 12 månaderna. För att tillföra bolaget 
rörelsekapital genomför Invent Medic en emission 
av units med teckningsperiod i februari 2020, vilken 
kommer att tillföra bolaget som högst  cirka  44,7  
MSEK  före  emissionskostnader.Cirka  29,8  MSEK  
avses  anskaffas  initialt  och  ytterligare  cirka  14,9  
MSEK  genom nyttjande av teckningsoptioner cirka 

12 månader senare. För att bolaget ska tillföras 
tillräckligt med rörelsekapital för att Invent Medic 
ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd 
takt i minst 12 månader framåt krävs det att bolaget 
– efter finansiering av emissionskostnader – tillförs 
åtminstone 20 MSEK genom denna emission. 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av  
Bolagets revisor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till 
marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända 
tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella faktorer 
eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan 
förväntas ha en väsentlig inverkan på  
Bolagets framtidsutsikter.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
Invent Medics verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som Bolaget ställs inför.
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Försäljning 372 41 620 41

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 17

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 427

Summa rörelsens intäkter 372 41 620 485

Handelsvaror -91 -16 -151 -16

Övriga externa kostnader -1 837 -1 165 -5 199 -4 339

Personalkostnader -2 069 -1 417 -7 406 -5 179

Avskrivningar -149 -149 -596 -170

Övriga rörelsekostnader -4 0 -5 -91

Summa rörelsens kostnader -4 150 -2 747 -13 357 -9 795

Rörelseresultat -3 778 -2 706 -12 737 -9 310

Resultat från finansiella poster -5 0 -6 -1

Resultat före skatt -3 783 -2 706 -12 743 -9 311

Periodens resultat -3 783 -2 706 -12 743 -9 311

KSEK 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader 1 471 1 863

Patent och varumärken 1 818 1 659

Summa immateriella 
anläggningstillgångar

3 289 3 522

Inventarier och verktyg 322 408

Summa materiella 
anläggningstillgångar

322 408

Summa anläggningstillgångar 3 611 3 930

Resultaträkning

Balansräkning

Omsättningstillgångar

Lager 538 433

Kortfristiga fordringar 859 575

Kassa och bank 2 606 12 889

Summa omsättningstillgångar 4 003 13 897

SUMMA TILLGÅNGAR 7 614 17 827
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Ekonomiska rapporter

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -2 774 -3 124 -11 506 -9 976

Kassaflöde, investeringsverksamheten -42 -284 -277 -924

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 1 500 0 1 500 17 762

Periodens kassaflöde -1 316 -3 408 -10 283 6 862

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 3 711 16 454

Långfristiga skulder 1 500 0

Kortfristiga skulder 2 403 1 373

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 614 17 827

Kassaflödesanalys

KSEK
2019

okt–dec

2018

okt–dec

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 7 494 19 160 16 454 8 003

Nyemission 0 0 0 19 334

Emissionskostnader 0 0 0 -1 572

Periodens resultat -3 783 -2 706 -12 743 -9 311

Belopp vid periodens utgång 3 711 16 454 3 711 16 454

Förändring eget kapital

KSEK 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsekapital1, KSEK 1 600 12 524

Kassalikviditet2, % 144 % 984 %

Soliditet3, % 49 % 92 %

Skuldsättningsgrad4, % 40 % 0 %

Antalet anställda 6 5

Nyckeltal

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



Kommande informationstillfällen
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Delårsrapport Q1 2020 | 2020-05-05

Delårsrapport Q2 2020 | 2020-08-25

Delårsrapport Q3 2020 | 2020-10-27

Vid frågor vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Telefon: +46 (0)723 811 710 Medicon Village

info@inventmedic.com
Scheelevägen 2, 223 81 Lund, 

Sverige

tel:+46 (0)723 811 710
mailto:info%40inventmedic.com?subject=Invent%20Medic%20Contact
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