Bokslutskommuniké
Q4 2020

Sammanfattning av bokslutskommunikén
Händelserik avslutning på ett utmanande år med framsteg i både Norden,
Europa och USA
TOLV MÅNADER (januari – december 2020)
∞ Bolagets försäljning uppgick till 1 517 (620) KSEK.
∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (0) KSEK.
∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 16 941 (13 357) KSEK.
∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -15 643 (-12 743) KSEK.
∞ Resultat per aktie uppgick till -1,12 (-1,23) SEK.
∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 899 KSEK.
∞ Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

FJÄRDE KVARTALET (oktober – december 2020)
∞ Bolagets försäljning uppgick till 356 (372) KSEK.
∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (0) KSEK.
∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 4 909 (4 150) KSEK.
∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 593 (-3 783) KSEK.
∞ Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,37) SEK.
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VD-sammanfattning och väsentliga händelser
VD Karin Bryder sammanfattar
kvartalet
∞ Under det fjärde kvartalet inkluderades Efemia
kontinensstöd 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. Vi avslutade därmed 2020 i ett
högt tempo när det gäller att bygga upp Invent
Medics fundamentala struktur hela vägen från
produktutveckling och produktion/logistik till
kommersialisering inklusive uppbyggnad av ett
internationellt nätverk med utvalda distributörer
som delar vårt engagemang för innovation och
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.

Väsentliga händelser under fjärde
kvartalet 2020
∞ 2 oktober meddelades att Invent Medic Sweden
AB i en kampanj ger Efemia kontinensstöd till
kvinnor i operationskö. Kampanjen ”Få stöd i
kön” riktar sig till de kvinnor som idag väntar på
en operation för sin ansträngningsinkontinens. I
och med den pågående covid-19-pandemin har
vårdköerna blivit extra långa, vilket lett till att
inplanerade operationer blivit uppskjutna. Detta
inkluderar operationer för ansträngningsinkontinens
och väntan på att få slippa besväras av sitt
urinläckage blir därför längre. Med den här
kampanjen hoppas bolaget kunna underlätta
vardagen för de kvinnor som står i kö för till exempel
en TVT-operation.
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∞ 4 oktober meddelades att Invent Medic Sweden
ABs produkt Efemia kontinensstöd införs på listan
över ersättningsberättigade medicinalprodukter i
Tyskland. Distributören Arteriomed GmbH har fått
informationen från “The National Association of
Health Insurance Funds GKV” att Invent Medics
första produkt Efemia kontinensstöd kommer
att upptas på sjukförsäkringsbolagens lista över
ersättningsberättigade medicinalprodukter per
den 15 oktober 2020. Genom att Efemia tas upp
på förteckningen över ersättningsberättigade
medicinalprodukter berättigas patienter
som erhåller produkten till ersättning inom
sjukförsäkringssystemet, i enlighet med direktiv från
tyska federala myndigheter.
∞ 22 oktober meddelades att Invent Medic Sweden
AB anlitar EMERGO by UL som representant
i USA inför marknadsregistreringen av Efemia
kontinensstöd. Invent Medic planerar att lämna in
en så kallad 510(k)-ansökan för sin produkt Efemia
kontinensstöd till USAs hälsovårdsmyndighet
FDA under 2020. En godkänd ansökan ger rätt att
marknadsföra produkten i USA. Denna process
har tagit ytterligare ett steg framåt då Invent
Medic nu har tecknat ett avtal med EMERGO by
UL som kommer att representera bolaget under
ansökningsprocessen.
∞ 23 november meddelades att Invent Medic
utökar sin produktpipeline genom förvärv av
holistiskt menskoppskoncept. Bolaget har förvärvat
rättigheterna till ett holistiskt menskoppskoncept
som har utvecklats av den norska industridesignern
Line Irene Andersen. Bolaget siktar nu på att
färdigställa en första menskopp samt en applikator
inför en beräknad marknadsintroduktion under
andra halvåret 2021. Färdigställandet av dessa
produkter bedöms inrymmas inom bolagets
nuvarande finansiella planering. Genom att utöka
sin produktportfölj kan Invent Medic dra nytta
av det försäljningsnätverk som har byggts upp
för produkten Efemia kontinensstöd. Nätverket
täcker idag in de nordiska länderna samt Belgien,
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
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VD-sammanfattning och väsentliga händelser forts.
∞ 1 december meddelades att Invent Medic
förstärker sitt team inom marknadsföring och
försäljning. En rekryteringsprocess har inletts
till de nya tjänsterna Growth Marketing Manager
samt Customer Success Manager. Båda tjänsterna
syftar till att förstärka bolagets marknads- och
försäljningsorganisation på återförsäljar-/
distributörs- och konsumentmarknaden.
∞ 14 december meddelades att Invent Medics
produkt Efemia kontinensstöd kommer att lanseras
i Spanien med regionala partnern En Suelo
Firme. Bolaget har tecknat ett distributionsavtal
med Madridbaserade En Suelo Firme som har
specialiserat sig på att erbjuda produkter inom
bäckenbottenhälsa till spansktalande kvinnor i
Europa. En Suelo Firme har en stark närvaro på
sociala medier med över 250 000 följare och över
4 miljoner besökare på sin webbplats varje år.
Distributionsavtalet för Spanien innebär att
Invent Medic utökar räckvidden för Efemia till
åtta europeiska marknader. Sedan tidigare når
bolaget ut till hälsovårdsaktörer och användare i
Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland,
Nederländerna och Belgien. Invent Medic kommer
dessutom att lämna in en ansökan om FDAregistrering av Efemia i USA inom kort.
Efemia förväntas bli tillgänglig för användare
i Spanien från och med första kvartalet 2021.
Omkring 4,6 miljoner kvinnor i Spanien uppskattas
använda någon form av skydd mot urinläckage
och utgör därmed potentiella Efemia-användare.
En Suelo Firme innehar ett flertal exklusiva eller
officiella distributionsavtal för ledande produkter
inom bäckenbottenhälsa och riktar sig såväl till
hälsovårdsspecialister som direkt till användare.
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Väsentliga händelser efter periodens
utgång
∞ 29 januari meddelades att Invent Medic
tecknar ramavtal för Efemia kontinensstöd med
Region Östergötland och förlänger med Västra
Götalandsregionen. Bolaget har tecknat ett ramavtal för
leverans av produkten Efemia kontinensstöd till Region
Östergötland efter genomförd offentlig upphandling.
Avtalet är giltigt i två år med option för regionen att
förlänga avtalet i upp till två år. Invent Medic meddelar
dessutom att Västra Götalandsregionen har beslutat att
förlänga ramavtalet för leverans av Efemia med ett år i
enlighet med villkoren i avtalet.
∞ 1 februari meddelades att bolaget rekryterar Klara
Rasmusson och Jonatan Sanchez Hallén till de nya
tjänsterna Customer Success Manager respektive
Growth Marketing Manager. De båda tjänsterna
tillträddes den 1 februari 2021 och utgör en del i Invent
Medics kraftfulla satsning på ökad tillväxt under 2021.
∞ 4 februari meddelades att Invent Medics
menskoppsprojekt nu går in i nästa fas. En genomarbetad
prototyp kommer att testas av ett antal kvinnor. Inbjudan
att medverka i testpanelen publiceras via varumärket
Efemias sociala medie-kanaler.
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VD Karin Bryder har ordet
Händelserik avslutning på ett utmanande år med framsteg i både Norden,
Europa och USA

U

nder det fjärde kvartalet inkluderades Efemia kontinensstöd i den tyska hälsovårdens
förteckning över ersättningsberättigade medicinalprodukter, ett distributionsavtal
tecknades för Spanien och en ansökan för marknadsregistrering av Efemia i USA
färdigställdes inför slutgranskning. Dessutom inkluderades ett holistiskt menskoppsprojekt i
vår produktpipeline.
Vi avslutade därmed 2020 i ett högt tempo när det
gäller att bygga upp Invent Medics fundamentala struktur hela vägen från produktutveckling och
produktion/logistik till kommersialisering inklusive ett
internationellt nätverk med utvalda distributörer som
delar vårt engagemang för innovation och kvinnohälsa.
Inom det här området har vi verkligen levererat i
enlighet med vår ambition under 2020. Vi utökade
vår räckvidd till åtta europeiska marknader inklusive
Storbritannien och Tyskland, och samtidigt befäste vi
vår position i Norden genom att teckna avtal med hälsovårdsregioner och ledande apotekskedjor. Vi nådde
inte riktigt vår målsättning att lämna in en ansökan om
marknadsgodkännande för Efemia kontinensstöd i USA
till FDA, men ansökan är färdigställd och slutgranskas
nu av vår regulatoriska partner EMERGO med målsättningen att lämnas in så snart som möjligt.
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. Istället fick de gå på sparlåga under
stora delar av året. Trots detta kan vi konstatera att Invent
Medics omsättning ökade från 620 KSEK till 1 517 KSEK
under 2020, en uppgång med ca 140 %. Marginalbidraget,
dvs försäljning minus direkta produktionsomkostnader,
översteg 70 % vilket är mycket glädjande att konstatera.
Det är i huvudsak Sverige och Norge som har stått för vår
omsättning, och det är tydligt att produkten nu börjar tas
emot väl i Norden med många återkommande kunder. Vi
ser att kvinnor fortsätter att använda Efemia kontinensstöd och att utskrivare rekommenderar den allt oftare.
Sedan slutet av 2020 märker vi också av en ökande aktivitet bland våra distributörer i andra länder, exempelvis
Tyskland och Storbritannien. De satsar nu återigen på
tillväxtfrämjande aktiviteter inför en förväntad normalisering av marknaden. Det känns spännande och vi är
övertygade om att Efemia kontinensstöd kommer att tas
emot lika positivt här som i Norden så snart tillfälle ges.
Än så länge är digitala möten och event normen, och
det senaste i Storbritannien riktade sig till fysioterapeuter. Vi kunde då med glädje följa hur fysioterapeuten
och komikern Elaine Miller presenterade Efemia kontinensstöd för sina brittiska kollegor.
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Inför resten av 2021 blir det också intressant att fördjupa samarbetet med vår spanska distributör En Suelo
Firme som vi tecknade avtal med i slutet av 2020. De
arbetar mycket ambitiöst med digital marknadsföring,
och vi förväntar oss att de kommer att nå ut med
Efemia kontinensstöd till spansktalande kvinnor i både
Spanien och resten av Europa.
Framöver planerar vi även att satsa stort på vårt nya
menskoppsprojekt som förvärvats av industridesignern Line Andersen under 2020, där vi under Q1
2021 kommer att initiera en användarstudie. Rekryteringen startade i början av februari och redan efter
ett par timmar märkte vi av ett mycket stort intresse.
Vår planerade tillväxtlinje har visserligen förskjutits
med minst ett år, men jag är helt övertygad om att
vi kommer att kunna skörda stora framgångar även
omsättningsmässigt när pandemin avtar. Vi har samlat
på oss värdefull kunskap om hur vi ska nå ut med Efemia till olika grupper av kvinnor och vårdgivare under
2020, och det kommer vi att ha stor nytta av för hela
vår produktportfölj under 2021 och framåt.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB
Lund, 11 februari 2021
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Verksamhet
Vision
För kvinnor – hela livet.

Affärsmodell
Invent Medic erbjuder 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.
Invent Medic tar fram produkter och tjänster
med inga eller låga licenskostnader till
rättighetsinnehavare genom egen utveckling eller
inköp av immateriella rättigheter. Bolaget äger i linje
med denna strategi samtliga rättigheter till Efemia
kontinensstöd och menskopp. Försäljning och
eventuell utlicensiering av befintliga och kommande
produkter kan därmed bedrivas effektivt i egen regi.
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 via
egen onlinebutik, återförsäljare och i förekommande
fall via hälsovården genom upphandling. I resten
av världen använder sig bolaget av kontrakterade
distributörer.

Verksamhet
Efemia – Efemia kontinensstöd
Den första produkten under varumärket Efemia, Efemia
kontinensstöd, är en CE-märkt medicinteknisk produkt
som marknadsintroducerades under hösten 2018.
Efemia kontinensstöd riktar sig till de miljontals kvinnor
världen över som begränsas i sin vardag av ansträngningsinkontinens (urinläckage). Produkten har i kliniska
studier och eftermarknadsstudier visat sig vara effektiv
och enkel att använda. Efemia kontinensstöd erbjuds i
Sverige direkt till användare via bolagets onlinebutik,
www.efemia.se, samt online via apotekskedjorna Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och Apotea.
Invent Medic har ingått fem ramavtal som täcker in sju
hälsovårdsregioner i Sverige.
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I Danmark finns produkten tillgänglig via
distributören Props and Pearls som även har en
onlinebutik och en fysisk butik i Köpenhamn.
Quintet är Invent Medics distributör i Norge och
erbjuder produkten via en egen onlinebutik samt
arbetar nära hälsovården som har inkluderat Efemia
kontinensstöd i sitt program för kostnadsreducering.
Produkten kan även skrivas ut på recept.
Även i Storbritannien och Holland kan kvinnor
få Efemia kontinensstöd till reducerat pris
genom hälsovården. AGH respektive Pelvitech
är distributörer för produkten i dessa länder, och
Pelvitec är även distributör för Belgien. I Tyskland
har Invent Medic tecknat avtal med distributören
Arteriomed som har en egen onlinebutik och
samarbetar mot hälsovården. Produkten är
registrerad hos NHS England som kostnadsreducerat
hjälpmedel. En Suelo Firme är distributör för
Spanien och fokuserar på marknadsföring och
försäljning direkt till konsument via sin egen
onlinebutik.
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Verksamhet
Efemia – Efemia menskopp
Invent Medic förvärvade ett menskoppskoncept
från industridesignern Line Andersen under 2020.
Denna andra produkt i Invent Medics produktportfölj
är under utveckling och en marknadsintroduktion
beräknas kunna genomföras under det andra halvåret
2021.
Utveckling
Invent Medic undersöker löpande möjligheter
att utveckla nya egna innovativa lösningar inom
kvinnohälsa. Dessa lösningar ska ge kvinnor möjlighet
till ett aktivt liv på sina egna villkor. Med detta
utvärderas även externa produkter under utveckling
som är så pass långt gångna i utvecklingsprocessen
att de kan tas till marknad på ett både tids- och
kostnadseffektivt sätt.

Marknadsuppskattning
Efemia kontinensstöd
Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär
kopplade till ansträngningsinkontinens enligt
Invent Medics uppskattning, vilket innebär att
den potentiella marknaden för ett icke-kirurgiskt
hjälpmedel som Efemia kontinensstöd 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 730 000 kvinnor (i åldern 20–80
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. 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.
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I en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie
med Efemia kontinensstöd där 97 kvinnor deltog
visades produkten reducera urinläckage med i
genomsnitt 77 %. Studien koordinerades av Aino
Fianu Jonasson (seniorforskare vid Karolinska
Universitetssjukhuset).
Resultaten från uppföljande undersökningar visar att
Efemia kontinensstöd 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.
Efemia menskopp
Marknaden för menskoppar har ökat kraftigt under
de senaste åren. Trots detta använder mindre än
20 % av menstruerande kvinnor sig av en menskopp.
Undersökningar visar dock att en stor andel skulle
vilja göra det om de hittade en produkt som känns
lätt att använda och säker. Enbart i Sverige finns det
drygt 2 miljoner menstruerande kvinnor.
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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

542 947

Godkänt

2038-04-11

PCT/EP2019/059357

Under behandling

201816052

Godkänt

2028-10-10

Kanada

183988

Godkänt

2030-05-25

Kanada

190402

Godkänt

2030-05-25

201830565149.3

Godkänt

2028-10-10

5230521

Godkänt

2043-04-11

2018-022275

Godkänt

2039-05-10

Sydkorea

30-2018-0046675

Godkänt

2038-10-11

Ryssland

2018504391

Godkänt

2023-10-10

29666186

Under behandling

EU

017994075

Registrerat

Norge

201816224

Under behandling

Patent – vaginal produkt 2
Sverige – prioritetsansökan
PCT/EP

Design – vaginalplugg
Australien

Kina
EU
Japan

USA

Varumärke - Efemia
2028-02-12

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.

Invent Medic Sweden AB Bokslutskommuniké januari–december 2020

8

Utveckling under perioden
Rörelsens intäkter och resultat

Kassaflöde

Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 356 (372)
KSEK och nettoresultatet uppgick till -4 593 (-3 783)
KSEK. Nettoresultatet för helåret uppgick till
-15 643 (-12 743) KSEK.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till
10 899 (2 606) KSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till
-5 074 (-2 774) KSEK.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

-4 530

-2 774

-16 546

-11 506

-544

-42

-644

-277

0

1 500

25 483

1 500

Periodens kassaflöde

-5 074

-1 316

8 293

-10 283

Likvida medel vid periodens ingång

15 973

3 922

2 606

12 889

Likvida medel vid periodens utgång

10 899

2 606

10 899

2 606

2020
jan-dec

2019
jan-dec

KSEK
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde,
investeringsverksamheten
Kassaflöde,
finansieringsverksamheten

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

KSEK
Utvecklingskostnader
Patent, varumärken samt liknande
rättigheter
Inventarier
Summa investeringar

2020
okt-dec

2019
okt-dec

0

0

0

0

544

42

644

277

0

0

0

0

544

42

644

277
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Utveckling under perioden
Eget kapital
Tabellerna nedan återger information om Invent
Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 31
december 2020 uppgick till 12 052 (3 711) KSEK, varav
aktiekapital uppgick till 1 473 (1 031) KSEK.

KSEK

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång

16 645

7 494

3 711

16 454

Nyemission

0

0

29 829

0

Emissionskostnader

0

0

-5 846

0

Periodens resultat

-4 593

-3 783

-15 643

-12 743

Belopp vid periodens utgång

12 052

3 711

12 052

3 711

-0,31

-0,37

-1,12

-1,23

Resultat per aktie, SEK

Personal och organisation

Aktien

Invent Medics organisation hade under perioden
sju 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 anställas i
bolaget vid behov.

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid
periodens utgång uppgår för rapportperioden till
-0,31 (-0,37) SEK. Invent Medic har över 5 000
aktieägare.

2020
okt-dec
Medelantalet aktier
Resultat per aktie SEK

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

14 730 608

10 311 428

13 994 078

10 331 428

-0,31

-0,37

-1,12

-1,23

Antal

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång

10 311 428

0,1

Antal/värde 2020-12-31

14 730 608

0,1
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Utveckling under perioden
Principer för delårsrapportens
upprättande
Redovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2019-0101–2019-12-31.

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 teckning av nya
aktier via teckningsoptioner i mars 2021 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 tillräckligt för de
aktuella behoven under de kommande 12 månaderna.

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.

Lund den 11 februari 2021
Styrelsen för Invent Medic Sweden AB
Lars Persson | Helena Liljedahl | Lars Wilander
Gun-Britt Fransson | Johan Wennerholm

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 februari 2021.
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Ekonomiska rapporter
Resultaträkning
KSEK
Försäljning

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

356

372

1 517

620

17

0

30

0

Summa rörelsens intäkter

373

372

1 547

620

Handelsvaror

-101

-91

-437

-151

Övriga externa kostnader

-2 189

-1 837

-7 201

-5 199

Personalkostnader

-2 431

-2 069

-8 667

-7 406

-149

-149

-596

-596

-39

-4

-40

-5

Summa rörelsens kostnader

-4 909

-4 150

-16 941

-13 357

Rörelseresultat

-4 536

-3 778

-15 394

-12 737

-57

-5

-249

-6

Resultat före skatt

-4 593

-3 783

-15 643

-12 743

Periodens resultat

-4 593

-3 783

-15 643

-12 743

Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster

Balansräkning
KSEK

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader

1 079

1 471

Patent och varumärken samt
liknande rättigheter

2 344

1 818

Summa immateriella
anläggningstillgångar

3 423

3 289

Inventarier och verktyg

236

322

Summa materiella
anläggningstillgångar

236

322

3 659

3 611

751

538

1 371

859

Kassa och bank

10 899

2 606

Summa omsättningstillgångar

13 021

4 003

SUMMA TILLGÅNGAR

16 680

7 614

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
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Ekonomiska rapporter
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31

Eget kapital

2019-12-31

12 052

3 711

Långfristiga skulder

2 667

1 500

Kortfristiga skulder

1 961

2 403

16 680

7 614

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys
2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

-4 530

-2 774

-16 546

-11 506

Kassaflöde, investeringsverksamheten

-544

-42

-644

-277

Kassaflöde, finansieringsverksamheten

0

1 500

25 483

1 500

-5 074

-1 316

8 293

-10 283

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

16 645

7 494

3 711

16 454

Nyemission

0

0

29 829

0

Emissionskostnader

0

0

-5 846

0

Periodens resultat

-4 593

-3 783

-15 643

-12 743

Belopp vid periodens utgång

12 052

3 711

12 052

3 711

KSEK
Kassaflöde, löpande verksamheten

Periodens kassaflöde

Förändring eget kapital
KSEK
Eget kapital vid periodens ingång

Nyckeltal
KSEK
Rörelsekapital1, KSEK

2020-12-31

2019-12-31

11 060

1 600

625 %

144 %

Soliditet 3, %

72 %

49 %

Skuldsättningsgrad 4, %

22 %

40 %

7

6

Kassalikviditet 2, %

Antalet anställda

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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Kommande informationstillfällen

Årsstämma | 2021-05-05
Delårsrapport Q1 2021 | 2021-05-05
Vid frågor vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: +46 (0)723 811 710
info@inventmedic.com
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Invent Medic Sweden AB
Medicon Village
Scheelevägen 2, 223 81 Lund,
Sverige
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