Delårsrapport 1 april – 30 juni 2021
Fokus på träningsinkontinens – en lyckad satsning
Under våren 2021 har stor vikt lagts och kommer fortsatt att läggas på att nå ut till kvinnor
som kan bli hjälpta av Efemia kontinensstöd i samband med löpning och andra typer av
träning/fysisk aktivitet. Med hänvisning till bolagets framgångsrika undersökningar vid träning
har ett samarbete inletts med Lena Larje (www.traning40plus.se). Bolagets internationella
samarbetspartners har med framgång anpassat sig till en ny verklighet. Invent Medic arbetar
intensivt med att marknadsföra och sälja Efemia kontinensstöd, förbereda för
marknadsintroduktion av Efemia menskopp i slutet av året och med de regelverk som finns i
de regioner bolagets båda produkter ska kunna erbjudas.

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2020)
»
»
»

Nettoomsättning uppgick till 485 (471) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -4 571 (-3 846) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,26) SEK

1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2020)
»
»
»
»

Nettoomsättning uppgick till 1 047 (873) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -8 868 (-7 545) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-0,57) SEK
Likvida medel per den 30 juni uppgick till 10 050 (19 677) KSEK
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Väsentliga händelser under kvartalet

•

•

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 14 april presenterade Invent
Medic bolagets årsredovisning för
2020.

•

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

•

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

•

Den 17 maj meddelade Invent Medic
att bolaget erhållit besked om
kommande godkännande av en
patentansökan i USA för bolagets
produkt
Efemia
kontinensstöd.
Patentet kommer vara giltigt till och
med år 2039.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•

Den 24 augusti meddelade bolaget att
Efemia kontinensstöd inte längre
kommer
att
finnas
med
i
apotekskedjan Apoteket ABs sortiment
Apoteket AB på grund av låg

försäljningsvolym. Då Invent Medic ser
en stabil försäljning från apotekskedjor
i Sverige totalt sett och har avtal med
samtliga övriga stora apotekskedjor,
förväntas inte detta få någon mätbar
inverkan på försäljningsvolymen.

”Det var kallt ute och halvvägs på rundan blev jag dessutom rejält kissnödig och
tänkte att nu kommer det ju garanterat inte att funka. Men vet du vad, det gjorde
det! ”
Lena Larje
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VD har ordet
Med fokus på rörelse
För Q2 2021 redovisar vi en omsättning i strax
under 0,5 MSEK, vilket är i nivå med
inledningen av 2020 då pandemins effekter
ännu inte hade slagit igenom fullt ut.
Inledningsvis fokuserade våra europeiska
samarbetspartners främst på att nå ut med
Efemia kontinensstöd via hälsovården med
snabba listningar som följd. Detta var
naturligtvis mycket glädjande och visade att
det finns ett behov av nya lösningar inom
segmentet och att vi har en välfungerande
produkt. Sedan dess har hälsovården haft
hanteringen av coronapandemin i fokus och
det har inneburit att merparten av de
planerade marknadsaktiviteterna pausats.

Under första halvåret 2021 har vi börjat se
våra partners växla upp sin marknadsföring
rejält. Vi tillsammans med våra partners
har växlat upp marknadsföringen och
anpassat oss till den nya verkligenten där vi
ser det som minst lika viktigt att nå ut till
kvinnor som kan bli hjälpta av Efemia
kontinensstöd i samband med löpning och
andra typer av träning/fysisk aktivitet. De
arbetar dessutom mycket mer med digitala
och semidigitala event för att nå ut till
hälsovården igen på ett mer effektivt sätt.
Med vår förstärkta marknadsorganisation
på plats kan vi bidra till en fortsatt
framgång genom att bland annat skapa
regionalt anpassade versioner av de
digitala kampanjer som vi har haft störst
framgång med i Sverige.
Sverige och Norge står ännu så länge för en
betydande del av vår försäljning och under det
andra kvartalet flyttade vi här fram våra
positioner ytterligare genom att teckna ett
ramavtal med Region Kalmar samt ett avtal
med Lloyds Apotek.

Våra egna satsningar på att marknadsföra
produkten
som
en
lösning
vid
träningsinkontinens har fallit väl ut under
våren. Vi har blivit utvalda att presentera
resultaten från våra träningsinkontinensstudier på ICS2021 konferensen, som hålls
digitalt den 14–17 oktober. Detta förväntas ge
vår
lösning
ytterligare
internationell
uppmärksamhet och trovärdighet. Innan ICS
konferensen äger rum kommer vi vid ”The
running show”, ett löpar-event utanför London
den 11–12 september, att presentera resultat
från en framgångsrik studie med kvinnor som
löptränar.
Arbetet med besvarande av frågor relaterat till
inlämnad FDA-ansökan i USA fortlöpte under
det andra kvartalet. Dessutom mottog vi i maj
besked om kommande godkännande av
patentskyddet för Efemia kontinensstöd i USA.
Vi har under våren också fortsatt det intensiva
arbetet med vår kommande menskoppsprodukt. Två användarstudier har nu
genomförts och vi får mycket energi av det
stora intresse som redan märks för den
kommande produkten. Marknadslansering i
Sverige är planerad till senare delen av året.
När vi blickar framåt mot resten av året och
2022 ser vi en period då vi har målsättningen
att kunna starkare etablera Efemia
kontinensstöd i Europa med våra partners
samtidigt som vi ska börja rikta oss till en
betydligt större målgrupp med vår kommande
menskoppsprodukt. Framtiden ser därmed
både ljus och mycket spännande ut för Invent
Medic.
Lund, augusti 2021

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB
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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,
Llyoyds 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 onlinebutik, 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 också 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 likt 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.

Den globala 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, produkter
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
Familj 2
Design – Efemia kontinensstöd
Designregistrering
Patent – Efemia menskopp
Prioritetsansökan

Länder

Status

Giltighetstid

Europa1, USA
Sverige
USA

Godkänt
Godkänt
Notice of allowance

> 2029-12-17
2038-04-11
2039-

Se nedan 2
USA

Godkänt
Notice of allowance

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
Kvartalsrapport 2, 2021
Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046
Scheelevägen 2, 223 81 LUND

6

Omsättning, resultat
och investeringar

Bolagets nettoomsättning uppgick
perioden till 485 (471) KSEK.

Övrig information
under

Bolagets rörelseresultat blev -4 571 (-3 846)
KSEK.
De totala rörelsekostnaderna för perioden
uppgick till -5 056 (-4 329) KSEK.
Invent Medic aktiverar kontinuerligt utgifter
för
nyutveckling
samt
balanserar
patentkostnader. Under perioden var den
totala investeringen i immateriella tillgångar
117 (62) KSEK.
Bolaget investerade under perioden i ett
produktionsverktyg som ett led i bolagets
satsning på en ny produkt, Efemia menskopp.
Investeringen uppgick till 87 (0) KSEK.

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 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

Finansiering
Bolagets disponibla medel uppgick vid
periodens utgång till 10 050 (19 677) KSEK.
Periodens kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till -4 260 (- 4 532) KSEK.
Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -204 ( -62) KSEK.
Periodens totala kassaflöde blev -1 935 ( -4
596) KSEK. Periodens kassaflöde har påverkats
positivt av den nyemission som genomfördes
till Råsunda Förvaltning under april 2021.

Vid utgången av perioden hade bolaget 9 (7)
anställda, varav 8 (7) kvinnor och 1 (0) man.
Aktier
På balansdagen den 30 juni 2021 uppgick antal
aktier till 16 099 602 st. Resultat efter skatt
dividerat med antal aktier vid periodens utgång
uppgår för rapportperioden till -0,28 (-0,26) SEK.
Invent Medic har drygt 5 000 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 25 augusti 2021

Gun-Britt Fransson
Styrelseordförande

Lars Persson
Styrelseledamot

Frida Wilhelmsson Ulfbratt
Styrelseledamot

Helen Richenzhagen
Styrelseledamot

Helena Liljedahl
Styrelseledamot

Karin Bryder
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 2021, 27 oktober
Bokslutskommuniké 2021, 17 februari
Årsstämma, 5 maj 2022

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
RESULTATRÄKNING

2020
apr-juni
471
12
-163
320
-2 099
-1 782
-222
0
-63
-3 846

2021
jan-juni
1 047
11
-274
784
-3 981
-4 920
-647
-1
-103
-8 868

2020
jan-juni
873
13
-277
609
-4 027
-3 559
-436
-1
-131
-7 545

21-06-30

20-06-30

20-12-31

882
2 646
3 528
280
280
3 808

1 274
1 828
3 102
279
279
3 381

1 079
2 344
3 423
236
236
3 659

Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

648
1 688
10 050
12 386
16 194

675
1 315
19 677
21 667
25 048

751
1 371
10 899
13 021
16 680

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

11 139
1 667
3 388
16 194

20 149
3 000
1 899
25 048

12 052
2 000
2 628
16 680

KSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljnings- och marknadsföringskostnader
Administrationskostnader
Forskning- och utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader
Räntekostnader
Resultat före skatt

2021
apr-juni
485
0
-154
331
-2 129
-2 368
-354
-1
-50
-4 571

2020
jan-dec
1 517
30
-437
1 110
-8 038
-7 584
-842
-40
-249
-15 643

BALANSRÄKNING
KSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Patent och varumärken samt liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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KASSAFLÖDESANALYS

2021
apr-juni
-4 260
-204
2 529
-1 935

2020
apr-juni
-4 532
-62
-2
-4 596

2021
jan-juni
-8 022
-448
7 621
-849

2020
jan-juni
-8 343
-69
25 483
17 071

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

2021
apr-juni

2020
apr-juni

2021
jan-juni

2020
jan-juni

2020
jan-dec

13 014
3 000
-304
-4 571
11 139

23 997
0
-2
-3 846
20 149

12 052
9 241
-1 286
-8 868
11 139

3 711
29 829
-5 846
-7 545
20 149

3 711
29 829
-5 846
-15 643
12 052

2021
30-jun

2020
30-jun

2020
31-dec

Rörelsekapital 1, KSEK

8 998

19 768

11 060

Kassalikviditet 2, %

346%

1105%

467%

69%

80%

72%

21%
9

15%
6

22%
7-9

KSEK
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, investeringsverksamheten
Kassaflöde, finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KSEK
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

NYCKELTAL
KSEK

Soliditet , %
3

Skuldsättningsgrad , %
Antalet anställda
4

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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