
Invent Medic publicerar
Bokslutskommuniké 2021 - starkt sista
kvartal med 42% omsättningsökning
Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret
2021. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021

◦ Omsättningen ökade med 42% jämfört med samma kvartal 2020. 
◦ Bolaget lanserade sin andra produkt, Efemia menskopp.
◦ Efemia kontinensstöd lanserades på Amazon.de.
◦ En företrädesemission tillförde bolaget cirka 16,2 MSEK.
◦ Anna Lindström tillträdde som VD den 5 oktober.

1 oktober – 31 december 2021 (jmf kvartal 4, 2020)

• Nettoomsättningen uppgick till 507 (356) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -6 181 (-4 593) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,31) SEK

Helår 2021 (jmf helår 2020)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 884 (1 517) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -19 029 (-15 643) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -1,09 (-1,12) SEK
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 15 795 (10 899) KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2021-01-01 – 2021-12-31

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte
att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att
använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat
medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga
princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt
Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och
den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402.
Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

http://www.inventmedic.com/
http://www.spotlightstockmarket.com/

