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Delårsrapport 1 juli – 30 september 2021 

Satsning på förnyelse och tillväxt 

Under det tredje kvartalet 2021 fortsatte förberedelserna inför lanseringen av Efemia 
menskopp i slutet av året. Fokuserade aktiviteter för att nå ut till kvinnor i samband med 
träning och friluftsaktiviteter fortlöpte och resultat från träningsstudier presenterades vid 
”The running show” i september, samt vid konferensen ICS2021 efter periodens slut i oktober. 
Styrelsen beslutade i september att föreslå en nyemission om 24,1 MSEK. Likviden kommer 
att användas till en utökad och fokuserad satsning på direktförsäljning i Norden, 
Storbritannien och Tyskland, förstärkning av digital marknadsföring på samtliga marknader 
samt till den kommande lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året. Efter periodens slut 
meddelades att Anna Lindström rekryterats som ny vd med tillträdesdag den 5 oktober. 

 

1 januari – 30 september (jmf årets tre första kvartal, 2020) 

» Nettoomsättning uppgick till 1 377 (1 161) KSEK 
» Rörelseresultatet uppgick till -12 848 (-11 049) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till -0,82 (-0,80) SEK 
» Likvida medel per den 30 september uppgick till 5 559 (15 973) KSEK 

1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2020) 

» Nettoomsättning uppgick till 330 (288) KSEK 
» Rörelseresultatet uppgick till -3 980 (-3 504) KSEK 
» Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,24) SEK 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

• 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. 
 

• Den 9 september meddelade Invent 
Medic att bolagets styrelse föreslagit 

att genomföra en företrädesemission 
av aktier om cirka 24,1 MSEK (före 
emissionskostnader). Bolaget har 
erhållit teckningsförbindelser om cirka 
4,5 MSEK och emissionsgarantier om 
cirka 14,8 MSEK, motsvarande totalt 
cirka 80 procent av företrädes-
emissionen. Även allmänheten ges 
möjlighet att teckna aktier. Styrelsens 
förslag om företrädesemissionen ska 
föreläggas en extra bolagsstämma den 
12 oktober 2021 för beslut. 
 
 
 

 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Den 1 oktober meddelade bolaget att 
man rekryterat Anna Lindström som ny 
verkställande direktör. Anna Lindström 
tillträdde den 5 oktober då bolagets 
tidigare vd, Karin Bryder, övergick till 
andra uppgifter. Anna Lindström har 
omfattande erfarenhet av affärs-
utveckling och kommersialisering från 
ledande positioner i såväl små som 
stora bolag. Förändringarna 
genomfördes för att stärka bolagets 
organisation i och med den fortsatta 
fokuseringen på kommersialisering av 
Invent Medics produkter. 
 

• Den 12 oktober genomfördes en extra 
bolagsstämma som i enlighet med 
styrelsens förslag beslutade om  
 
 
 

en företrädesemission av 12 074 701 aktier, 
varigenom bolagets aktiekapital ökas med 
högst 1 207 470,1 kronor. Dessutom beslutade 
stämman om ändring av bolagsordningen, 
varigenom bolagets aktiekapital ska utgöra 
lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 
kronor och antalet aktier ska vara lägst 15 000 
000 och högst 60 000 000. Protokoll med 
fullständiga beslut från stämman finns att tillgå 
på Invent Medics hemsida. 
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VD för perioden 
Satsning på förnyelse och tillväxt 

Under tredje kvartalet 2021 fortsatte vi att 
utveckla Invent Medic till ett mer kommersiellt 
drivet bolag med större eget ansvar för 
försäljningen även utanför hemmamarknaden 
Sverige. En viktig del i denna omställning var att 
få en ny vd med rätt kvalifikationer på plats. 
Detta har vi lyckats med då Anna Lindström, 
med gedigen erfarenhet inom försäljning och 
affärsutveckling från en rad ledande, 
kommersiella befattningar inom bland andra 
Alfa Laval, Barry Callebaut och Alufluor, 
tillträdde positionen i början av oktober. Jag 
kommer att finnas tillgänglig för att säkerställa 
en smidig överlämning och arbeta med 
bolagets framtida utveckling. 

Bolaget behöver även en bredare 
produktportfölj, och därför är det glädjande att 
vi fortsatt planerar att kunna lansera vår andra 
produkt, Efemia menskopp, i slutet av året. Vi 
har under perioden erhållit positiv feedback 
från deltagarna i vår testpanel och ser fram 
emot att börja sälja den färdiga produkten 
inom en snar framtid.  

För att ge vår nya vd och resten av Invent 
Medic-teamet bästa möjliga förutsättningar för 
att ytterligare växla upp bolagets verksamhet 
har styrelsen föreslagit att genomföra en 
nyemission om upp till 24,1 MSEK. Utöver den 
kommande lanseringen av Efemia menskopp 
så kommer likviden att gå till en utökad 
satsning på direktförsäljning till användare i 
såväl Norden som i Tyskland och 
Storbritannien, samt till en utökad satsning på 
digital marknadsföring på samtliga våra 
marknader. Invent Medic har kämpat med ett 
oerhört tufft marknadsklimat till följd av 
pandemin och den belastning som hälsovården 
har varit utsatt för, men framöver ser det 
betydligt ljusare ut då vaccinprogrammen leder 
till en gradvis  

normalisering av våra samhällen, samtidigt 
som vi blir mindre beroende av försäljning via 
hälsovårdsaktörer. 

Vår ackumulerade försäljning för årets tre 
första kvartal är drygt 18 % högre jämfört med 
motsvarande period i fjol, vilket visar en 
ökande försäljningstrend. När det gäller vår 
marknadsföring vill jag även lyfta fram att 
satsningen på träningsinkontinens ser fortsatt 
lovande ut och vi har precis presenterat 
resultat från våra träningsstudier vid 
konferensen ICS2021 nu i oktober. 
Dessförinnan presenterade vi även en 
löparstudie vid ”The running show” i 
Storbritannien. Responsen är fortsatt positiv 
från både hälsovården och användare, vilket 
lovar gott inför framtiden.  

Slutligen vill jag tacka alla fantastiska 
medarbetare, samarbetspartners, styrelsen 
och inte minst alla aktieägare för ett gott 
samarbete under min tid som vd. Invent Medic 
har under denna period utvecklats från ett rent 
utvecklingsbolag till att idag vara ett noterat 
bolag med etablerad försäljning av 
medicintekniska produkter i stora delar av 
Europa och det känns därmed som helt rätt 
läge att lämna över stafettpinnen till Anna. Jag 
är övertygad om Invent Medic har en fortsatt 
spännande tillväxtresa framför sig.  

 

Lund, oktober 2021 

 

 

 

Karin Bryder 
VD Invent Medic Sweden AB  
till och med 4 oktober 2021 
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För kvinnor – genom hela livet 
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kontinensstöd och menskopp 

 

Den första produkten under varumärket 
Efemia, Efemia kontinensstöd, är en CE-märkt 
medicinteknisk produkt som marknads-
introducerades 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 Apotek Hjärtat, Llyoyds 
Apotek och Apotea. Invent Medic har ingått 
fem ramavtal som täcker in sju 
hälsovårdsregioner i Sverige. 

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. 



 
Kvartalsrapport 3, 2021 

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

5 

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   ansträngnings-
inkontinens   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 multi-
centerstudie med Efemia kontinensstöd där 97 
kvinnor deltog visades produkten reducera 
urinläckage med i genomsnitt 77 %. Studien 
koordinerades av Aino Fianu Jonasson 
(seniorforskare vid Karolinska Universitets-
sjukhuset). 

Resultaten från 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 
Under 2020 förvärvade Invent Medic ett   
menskoppskoncept från industridesignern Line 
Andersen. Denna andra produkt i Invent 
Medics produktportfölj är under utveckling och 
en marknadsintroduktion planeras till slutet av 
året. 

Den globala marknaden för menskoppar har 
ökat kraftigtunder de senaste åren och 
fortsätter att växa. I Sverige har menskoppar 
redan nått en 20 % marknadsandel. 
Undersökningar visar dock att en stor andel 
kvinnor letar efter en menskopp som känns lätt 
att använda och är säker. Efemia menskopp är 
designad för att vara den bekvämaste och 
lättaste koppen på marknaden. Enbart i Sverige 
finns det drygt 2 miljoner menstruerande 
kvinnor. 

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. 
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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.  

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

I dagsläget inkluderar portföljen samtliga 
rättigheter till bolagets produkter Efemia 
kontinensstöd och menskopp. 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 
produkterna. 

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. 

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. 

 
Nedan specificeras Bolagets immateriella rättigheter: 

Rättighetstyp Giltighetstid 

Patentfamilj 1 - Bladder 
Support 

  

Europa* 2029-12-17 

USA 2030-12-29 

USA 2030-12-29 

Patentfamilj 2 - Bladder 
Support 

  

Sverige – prioritetsansökan 2038-04-11 

PCT** under behandling 

Patentfamilj - Menstrual 
Cup 

  

Sverige – prioritetsansökan under behandling 

Design – Bladder Support   

Australien 2028-10-10 

Kanada 2030-05-25 

Kanada 2030-05-25 

Kina 2028-10-10 

EU 2043-04-11 

Japan 2039-05-10 

Sydkorea 2038-10-11 

Ryssland 2023-10-10 

USA under behandling 

Varumärke - Efemia   

EU 2028-02-12 

Norge under behandling 

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

  



 
Kvartalsrapport 3, 2021 

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

7 

Omsättning, resultat 
och investeringar 
Bolagets nettoomsättning uppgick under 
perioden till 330 (288) KSEK. 

Bolagets rörelseresultat blev -3 980 (-3 504) 
KSEK. 

De totala rörelsekostnaderna för perioden 
uppgick till -4 310 (-3 792) KSEK.  

Invent Medic aktiverar kontinuerligt utgifter 
för nyutveckling samt balanserar 
patentkostnader. Under perioden var den 
totala investeringen i immateriella tillgångar 72 
(31) KSEK. 

Bolaget fortsatte  under perioden investera i 
det produktionsverktyg som behövs för 
tillverkning av den nya produkten, Efemia 
menskopp. Investeringen uppgick till 69 (0) 
KSEK.  

Finansiering 
Bolagets disponibla medel uppgick vid 
periodens utgång till 5 559 (15 973) KSEK. 

Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till -4 183 (-3 673) KSEK. 

Periodens kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -141 (-31) KSEK.  

Periodens totala kassaflöde blev -4 491 (-3 704) 
KSEK.  

 

 

 

 

 

Övrig information  
Information om risker och osäkerhetsfaktorer 

Invent Medics verksamhet är exponerad för ett 
flertal risker, såväl operationella som 
finansiella. De operationella riskerna utgörs 
främst av osäkerhet kring produktutveckling, 
leverantörsavtal, produktansvar och 
distribution. För en närmare beskrivning av de 
risker och osäkerhetsfaktorer som Invent 
Medic står inför hänvisas till risk- och 
känslighetsanalys i årsredovisningen för 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) män.  

Aktier 
På balansdagen den 30 september 2021 uppgick 
antal aktier till 16 099 602 st. Resultat efter skatt 
dividerat med antal aktier vid periodens utgång 
uppgår för rapportperioden till -0,25 (-0,24) SEK. 
Invent Medic har drygt 2 200 aktieägare. 
 
Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Övriga tillämpade 
redovisningsprinciper framgår av års-
redovisningen 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 18 oktober 2021 

 

 

Gun-Britt Fransson Lars Persson  Frida Wilhelmsson Ulfbratt  
Styrelseordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

Helen Richenzhagen  Helena Liljedahl  Anna Lindström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 

 

 

 

Kommande informationstillfällen 
Publicering av bokslutskommuniké 2021, 17 februari 2022 

Årsstämma, 5 maj 2022 

 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:  

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

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

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

RESULTATRÄKNING       
    2021 2020 2021 2020 2020 
KSEK    juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 
Nettoomsättning   330 288 1 377 1 161 1 517 
Övriga rörelseintäkter   0 0 11 13 30 
Kostnader för sålda varor  -61 -56 -335 -333 -437 
Bruttoresultat  269 232 1 053 841 1 110 
Försäljnings- och 
marknadsföringskostnader   -1 923 -1 814 -5 904 -5 841 -8 038 
Administrationskostnader -2 078 -1 683 -6 998 -5 242 -7 584 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -202 -178 -849 -614 -842 
Övriga rörelsekostnader  0 0 -1 -1 -40 
Räntekostnader   -46 -61 -149 -192 -249 
Resultat före skatt   -3 980 -3 504 -12 848 -11 049 -15 643 

         
         
BALANSRÄKNING       
         
KSEK     21-09-30 20-09-30 20-12-31  
TILLGÅNGAR        
Immateriella anläggningstillgångar      
Utvecklingskostnader   784 1 177 1 079  
Patent och varumärken samt liknande rättigheter 2 688 1 829 2 344  
Summa immateriella anläggningstillgångar  3 472 3 006 3 423  
Inventarier och verktyg   328 257 236  
Summa materiella anläggningstillgångar  328 257 236  
Summa anläggningstillgångar   3 800 3 263 3 659  
         
Omsättningstillgångar       
Lager     612 779 751  
Kortfristiga fordringar   1 543 1 266 1 371  
Kassa och bank    5 559 15 973 10 899  
Summa omsättningstillgångar   7 714 18 018 13 021  
SUMMA TILLGÅNGAR   11 514 21 281 16 680  
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital    7 159 16 645 12 052  
Långfristiga skulder    1 500 2 833 2 000  
Kortfristiga skulder    2 855 1 803 2 628  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 514 21 281 16 680  
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KASSAFLÖDESANALYS       
    2021 2020 2021 2020 2020 
KSEK    juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 
Kassaflöde, löpande verksamheten -4 183 -3 673 -12 206 -12 016 -16 213 
Kassaflöde, investeringsverksamheten -141 -31 -589 -100 -644 
Kassaflöde, finansieringsverksamheten -167 0 7 455 25 483 25 150 
Periodens kassaflöde  -4 491 -3 704 -5 340 13 367 8 293 

         
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL      
    2021 2020 2021 2020 2020 
KSEK    juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec 

         
Eget kapital vid periodens ingång 11 139 20 149 12 052 3 711 3 711 
Nyemission   0 0 9 241 29 829 29 829 
Emissionskostnader   0 0 -1 286 -5 846 -5 846 
Periodens resultat   -3 980 -3 504 -12 848 -11 050 -15 643 
Belopp vid periodens utgång  7 159 16 645 7 159 16 645 12 052 

         
         
NYCKELTAL        
    2021 2020 2020   
KSEK    30-sep 30-sep 31-dec   
Rörelsekapital 1, KSEK  4 859 16 215 10 393   
Kassalikviditet 2, %   248% 956% 467%   
Soliditet 3, %   62% 78% 72%   
Skuldsättningsgrad 4, %  30% 17% 22%   
Antalet anställda   9 7 7   
         
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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