Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Stark inledning på 2021
Trenden för bolagets försäljning är nu positiv för tredje kvartalet
i rad. Under det första kvartalet 2021 ansökte vi om FDA
godkännande för Efemia kontinensstöd i USA, initierade testning
på kvinnor av vår kommande menskoppsprodukt och förstärkte
bolagets marknadssatsning med två nya positioner. Dessutom
lämnades en första patentansökan in för menskoppskonceptet.

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2020)
»
»
»
»

Nettoomsättning uppgick till 562 (402) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till - 4 297 (-3 699) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till - 0,27 (0,25) SEK
Likvida medel per den 31 mars uppgick till 11 985 (24 273) KSEK
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Väsentliga händelser under kvartalet
•

Den 29 januari meddelades det att
Invent Medic tecknar ett nytt ramavtal
för Efemia kontinensstöd med Region
Östergötland och förlänger det
befintliga ramavtalet med Västra
Götalandsregionen.

•

Den 1 februari meddelas att bolaget
har rekryterat Klara Rasmusson och
Jonatan Sanchez Hallén till de nya
tjänsterna Customer Success Manager
respektive
Growth
Marketing
Manager. De båda tjänsterna kommer
att tillträdas den 1 februari 2021 och
utgör en del i bolagets satsning på ökad
tillväxt under 2021.

•

Den 4 februari publicerar bolaget en
inbjudan till att delta i en testpanel
kring bolagets menskoppsprojekt.

•

Den 11 februari publiceras bolagets
Bokslutskommuniké för 2020

•

Den 15 februari meddelar bolaget en
ansökan, en så kallad 510(k), skickats
till FDA om marknadsgodkännande.

•

Den 17 februari meddelar Invent
Medic att resultat från bolagets
kliniska studie och eftermarknadsstudier med Efemia kontinensstöd
publicerats i en referentgranskad
tidskrift.

•

Den 22 februari meddelar Invent
Medic att bolaget avtalat om
tecknings- och garantiåtagande samt
lånefacilitet inför inlösen av TO1.

•

Den 25 februari meddelas att
nyttjandeperioden
för
bolagets
teckningsoptioner av serie TO1 inleds.

•

Den 23 mars meddelar Invent Medic
att det totalt nyttjades 924 550
teckningsoptioner av serie TO 1
(inklusive
teckningsåtagande),
motsvarande en nyttjandegrad om
cirka 41,8 procent. Genom nyttjandet
tillförs bolaget cirka 6,2 MSEK före
emissionskostnader.

•

Den 23 mars meddelar Invent Medic
att styrelsen beslutat att för en extra
bolagsstämma föreslå beslut om en
riktad nyemission om 444 444 aktier till
Råsunda Förvaltning, i enlighet med
avtalat garantiåtagande.

•

Den 26 mars meddelar Invent Medic
att
bolaget
lämnar
in
en
patentansökan och inleder testning av
bolagets innovativa menskopp.

•

Den 30 mars kallar Invent Medics
styrelse till ordinarie bolagsstämma
den 5 maj 2021.

Uroterapeut från Alingsås
”Vi har patienter som erbjuds Efemia i samband med att de
väntar på operation. När vi kallar dem så tackar de nej till
operation med motivering att de är nöjda med den hjälp som
Efemia ger.”
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Väsentliga händelser efter periodens slut
•

•

Den 9 april genomfördes en extra
bolagsstämma, där 25,15% av samtliga
aktier var representerade genom
förhandsröstning. Stämman beslutade
enhälligt att genomföra en riktad
emission av 444 444 aktier till ett pris
av 6,75 SEK per aktie, vilket tillför
bolaget 3,0 MSEK. Rätt att teckna
aktier tillkom endast Råsunda
Förvaltnings AB.

•

Den 26 april meddelar Invent Medic att
bolaget tecknat ramavtal med Region
Kalmar efter upphandlingsförfarande.
Avtalet börjar gälla i april 2021 och har
en maximal längd av 4 år.

•

Den 27 april meddelar Invent Medic att
bolagets första produkt Efemia
kontinensstöd i maj tas in i Lloyds
apoteks websortiment.

Den 14 april presenterar Invent Medic
bolagets årsredovisning för 2020.
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VD har ordet

Positiv trend – igen
Årets första kvartal präglades av febril aktivitet
när vi nu håller på att växla upp våra
marknadsaktiviteter rejält både i Sverige och
internationellt tillsammans med våra regionala
partners. Våra nya kollegor Klara och Jonatan
har fått en flygande start och vi har nu en
starkare marknadsorganisation på plats.
Genom en väl formulerad och fokuserad plan
för marknadsföring och in-försäljningsaktiviteter är vi övertygade om att kunna
uppnå en fortsatt försäljningstillväxt både i år
och framöver. Trenden för vår försäljning är nu
positiv för tredje kvartalet i rad, och vi noterar
positiva indikationer från bland annat
Storbritannien efter ett svårt pandemiår.

Under perioden slutfördes nyttjandeperioden
för våra TO 1-optioner, och jag vill passa på att
tacka alla som deltog. Även om vi inte nådde en
lika hög nyttjandegrad som önskat så
säkerställde denna finansieringsrunda totalt
sett, inklusive en lånefacilitet om 10 MSEK, att
vi kan fortsätta hålla ett högt tempo i
verksamheten och genomföra planerade
aktiviteter.

In-försäljning, marknadsföring och information
kring vår första produkt Efemia kontinensstöd
är Invent Medics högsta prioritet men målet är
också att vi ska ha fler produkter i Efemiafamiljen. I slutet av 2020 förvärvade vi ett
menskoppskoncept som resulterat i prototyper
som nu undersöks i användarstudier. I och med
att vi nu har två produkter att prata om har vi
möjlighet att nå ut till en totalt sett bredare
målgrupp än tidigare speciellt med våra digitala
satsningar. Vi märker redan av ett starkt
intresse för denna kommande produkt och det
ska bli mycket intressant att se hur vår
produktprototyp tas emot av testpanelen. Det
är även positivt att vi har inlett processen med
att skydda produkten genom inlämning av en
första patentansökan.

Med den varmare delen av året i antågande,
vilket brukar locka till ökad fysisk aktivitet, ser
vi positivt på våra möjligheter att nå ut till fler
kvinnor framöver med vårt erbjudande både i
Sverige och internationellt. Under våren
kommer vi att fokusera en hel del kampanjer
och marknadsaktiviteter kring just fysisk
aktivitet och ”Träningsinkontinens”. Dessutom
närmar sig lanseringen av vår första
menskoppsprodukt för varje månad som går.
Även om pandemin är långt ifrån över tycker
jag mig se ett rejält ljus i tunneln för Invent
Medic.

Processen med att etablera Invent Medic i USA
fortlöper. Vi har lämnat in en 510(k)-ansökan
för Efemia kontinensstöd och för en sedvanlig
kommunikation med FDA genom att besvara
de frågor vi får. En godkänd 510(k) utgör en
förutsättning för att vi ska gå vidare mot en
marknadsintroduktion i USA.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Med önskan om en härlig vår och sommar,

Lund, maj 2021
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För kvinnor – genom hela livet

Kontinensstöd och menskopp

Invent Medic erbjuder nya och innovativa
produkter till kvinnor, med målsättningen att
förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Produktportföljen innehåller 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.

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 i 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.

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 on-linebutik, återförsäljare och i
förekommande fall via hälsovården genom
upphandling. I resten av världen använder sig
bolaget av kontrakterade distributörer.

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 med hälsovården.
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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.
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.
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).

Efemia kontinensstöd i Europa
Den primära målgruppen är kvinnor
med besvär dagligen eller någon gång
varje vecka.
Ovan visas de länder där Efemia
kontinensstöd är tillgängligt idag.
Målgruppen i dessa länder utgör ca 4,2
miljoner kvinnor.

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.
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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.

Efemia menskopp
Under 2020 förvärvade Invent Medic ett
menskoppskoncept från industridesignern Line
Andersen. Denna andra produkt i Invent
Medics produktportfölj är under utveckling och
en marknadsintroduktion beräknas kunna
genomföras under det andra halvåret 2021.

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.

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.

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.

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. Dessutom 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.

Under 2020 godkändes bolagets andra
prioritetsansökan kring Efemia kontinensstöd i
Sverige. Ansökningar i Europa och USA som
bygger på detta patent är under behandling.
Bolaget
har
även
lämnat
in
en
prioritetsansökan som ska täcka de unika
egenskaperna kring bolagets nya produkt
Efemia menskopp. Detta gjordes i början av
2021

Patent och Immateriella Rättigheter
Invent Medic har som huvudstrategi att äga
samtliga immateriella rättigheter, såsom

Rättighetstyp
Patent - Efemia kontinensstöd
Familj 1
Familj 2
USA
Design – Efemia kontinensstöd
Designregistrering
Patent – Efemia menskopp
Prioriteringsansökan

Länder

Status

Giltighetstid

Europa1, USA
Sverige
PCT/EP

Godkänt
Godkänt
Under behandling

> 2029-12-17
2038-04-11
2030-12-29

Se nedan 2
USA

Godkänt
Under behandling

varierande

Sverige

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.
2) Australien, Kanada, Kina, EU, Japan, Sydkorea, Ryssland
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Omsättning, resultat

Övrig information

och investeringar

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets nettoomsättning uppgick
perioden till 562 (402) KSEK.

under

Bolagets rörelseresultat blev -4 297 (-3 699)
KSEK.
De totala rörelsekostnaderna för perioden
uppgick till - 4 750 (- 3 987) KSEK. Under det
första kvartalet 2021 anställdes ytterligare 2
personer inom marknadsföring och försäljning.
Invent Medic aktiverar kontinuerligt utgifter
för
nyutveckling
samt
balanserar
patentkostnader. Under perioden var den
totala investeringen i immateriella tillgångar
244 (6) KSEK.

Finansiering
Bolagets disponibla medel uppgick vid
periodens utgång till 11 985 (24 273) KSEK.
Periodens kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till -3 762 (-3 811) KSEK.
Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 5 092 (25 150) KSEK.
Periodens totala kassaflöde blev 1 086 (21 668)
KSEK. Periodens kassaflöde har påverkats av de
teckningsoptioner som omvandlades till aktier
under mars 2021. Totalt omvandlades 924 550
optioner till aktier.

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 2020.
Forskning och utveckling
Invent Medic driver utvecklingsprojekt med
målet att stärka sin produktportfölj. Basen för
bolagets produktutveckling är immateriella
rättigheter
kring
produkterna
Efemia
kontinensstöd och Efemia menskopp.
Personal
Vid utgången av perioden hade bolaget 9 (7)
anställda, varav 8 (7) kvinnor och 1 (0) man.
Aktier
På balansdagen den 31 mars 2021 uppgick antal
aktier till 15 655 158 st. Resultat efter skatt
dividerat med antal aktier vid periodens utgång
uppgår för rapportperioden till -0,27 (-0,25) SEK.
Invent Medic har drygt 2 000 aktieägare.
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Övriga tillämpade
redovisningsprinciper framgår av
årsredovisningen för 2020-01-01 – 2020-12-31
Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
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Styrelsens försäkran
Styrelse 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 5 maj 2021

Lars Persson
Styrelseordförande

Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Lars Wilander
Styrelseledamot

Johan Wennerholm
Styrelseledamot

Helena Liljedahl
Styrelseledamot

Karin Bryder
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Delårsrapport Q2 2021, 25 augusti
Delårsrapport Q3 2021, 27 oktober

Frågor kring rapporten besvaras av:
Karin Bryder, VD, Invent Medic Sweden AB
Tel: 072-381 1710
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 ISINkoden SE0007603402.
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EKONOMISKA RAPPORTER
Bolagets totalresultat i sammandrag
RESULTATRÄKNING
KSEK
Netto omsättning
Kostnader för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljning och marknadsföringskostnader
Administrationskostnader
Forskning och utveckling
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Räntekostnader
Resultat före skatt
Periodens resultat

2021
jan-mars
562
-120
442
-1 852
-2 552
-293
11
0
-53
-4 297
-4 297

2020
jan-mars
402
-114
288
-1 928
-1 777
-214
1
-1
-68
-3 699
-3 699

2020
jan-dec
1 517
-437
1 080
-8 038
-7 584
-842
30
-40
-249
-15 643
-15 643

2021
jan-mars
980

2020
jan-mars
1 373

2020
jan-dec
1 079

2 559
3 539
215
215
3 754

1 795
3 168
300
300
3 468

2 344
3 423
236
236
3 659

Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

616
1 253
11 985
13 854
17 608

577
1 258
24 273
26 108
29 576

751
1 371
10 899
13 021
16 680

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 014
1 833
2 761
17 608

23 997
3 000
2 579
29 576

12 052
2 000
2 628
16 680

Bolagets finansiella ställning i sammandrag
BALANSRÄKNING KSEK
TILLGÅNGAR
Utvecklingskostnader
Patent och varumärken samt liknande
rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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Bolagets kassafödesanalys i sammandrag
KSEK
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, investeringsverksamheten
Kassaflöde, finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

2021
jan-mars
-3 762
-244
5 092
1 086

2020
jan-mars
-3 811
-6
25 485
21 668

2020
jan-dec
-16 213
-644
25 150
8 293

2019
jan-dec
-11 506
-277
1 500
-10 283

Förändring eget kapital
KSEK
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

2021
jan-mars
12 052
6 241
-982
-4 297
13 014

2020
jan-mars
3 711
29 829
-5 844
-3 699
23 997

2020
jan-dec
3 711
29 829
-5 846
-15 643
12 052

2019
jan-dec
16 454
0
0
-12 743
3 711

Nyckeltal
KSEK

2021
jan-mars

2020
jan-mars

2020
jan-dec

11 093

23 528

11 060

479%

990%

467%

Soliditet , %

74%

81%

72%

Skuldsättningsgrad 4, %
Antalet anställda Fte

19%
8

13%
6

22%
7

Rörelsekapital 1, KSEK
Kassalikviditet , %
2

3

1

Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

2

Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder

Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder i procent av eget
kapital
3
4
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