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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr. 
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FÖRSTA KVARTALET (JAN – MARS 2017)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

RESULTAT I KORTHET
Q1 Q1 ÅR

KSEK 2017 2016 2016
Rörelsens intäkter 183 222 840
Rörelsens kostnader -1 628 -1057 -5 073
Rörelseresultat -1 445 -835 -4 233
Periodens resultat -1 445 -843 -4 243

·         Invent Medic erhöll ett formellt godkännande av sitt Europapatent.
·         Invent Medic erhöll ett formellt beslut som bekräftade Bolagets certifiering enligt ISO 13485.
·         Invent Medics företrädesemission tecknades till cirka 186%. Bolaget tillförs cirka 10,2 MSEK före 

·         I april publicerade Invent Medic kallelse till årsstämma den 5 maj 2017 i Lund.
·         Invent Medic har offentliggjort årsredovisning för 2016. 

·         Aktiverat arbete för egen räkning 183 (222) KSEK.
·         Kostnaderna uppgick till 1 628 (1 065) KSEK.
·         Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 445 (-843) KSEK.
·         Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,10) SEK.
·         Fr.o.m. 2016 aktiveras utvecklingskostnader som är relaterade till CE-märkning.
Det finns ändringar i jämförelsetalen för första kvartalet 2016 efter ombokningar i årsbokslutet 2016

Med ”Bolaget” eller ”Invent Medic” avses Invent Medic Sweden AB (publ) med organisations-
nummer 556682-1046. 

·         Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0).

         emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.

·         Invent Medic rekryterade  Karianne Ellekrans som marknadsutvecklare.

·         Invent Medic uppdaterade tidsplanen för lansering av TVS.



VD Karin Bryder har  ordet

I februari meddelades det att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Invent Medics ”Notified Body”, 
efter granskning, kunde konstatera att Invent Medic har ett kvalitetsledningssystem som klarar alla 
krav i enlighet med ISO 13485. Jag är naturligtvis mycket glad och stolt över att vi fått detta på plats 
och nu kan uppvisa en certifiering. Certifieringen av kvalitetsledningssystemet är ett led i Bolagets 
utveckling mot att kunna CE-märka Bolagets produkt och dessutom att kunna handha ytterligare 
medicintekniska produkter inom området kvinnlig hälsa.

Arbetet med att förbereda Invent Medic inför en marknadslansering av produkten TVS, ett hjälpmedel 
vid kvinnlig ansträngningsinkontinens, accelereras i och med engagerandet av Karianne Ellekrans som 
marknadsutvecklare. 

Vi ser fortsatt fram emot en intensiv och givande period då vi kommer att fokusera arbetet på att 
säkerställa en CE-märkning och marknadslansering av produkten TVS. Att vi också ser att vi kan skapa 
en pipeline med ytterligare produkter inom kvinnohälsa är inspirerande.    

2017 års första månader är avklarade och det är dags att summera tiden som 
gått. Invent Medic har nu varit noterat på AktieTorget i drygt ett år och det har 
varit ett högt tempo och ett stort intresse för Bolagets verksamhet. För att 
kunna hålla det höga tempot och ta ett större steg mot en 
marknadsintroduktion av produkten TVS beslutades det i början av året om en 
företrädesemission. Denna nu genomförda nyemission tecknades till cirka 186 
% och tillför Invent Medic ca 10,2 MSEK före emissionskostnader. Vi är givetvis 
mycket glada över utfallet och att intresset och förtroendet för Invent Medic är 
så stort. Genom det kapital Bolaget tillfördes kan vi fortsätta vårt arbete mot 
att förverkliga vår målsättning att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. 

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB
Lund, 5 maj 2017

Vi befinner oss i en fortsatt intensiv fas med högt satta mål. Fokus just nu är att genomföra den 
kliniska studie som pågår på flera platser runt om i Sverige samt färdigställa den tekniska 
dokumentation som en CE-märkningsprocess kräver. På grund av hård belastning inom vården har f.n. 
ett mindre antal kliniker än beräknat hittills kunnat engageras i studien. Detta tillsammans med en 
brist på initial tid hos de kliniker som ingår i studien, har medfört en fördröjning av 
patientrekryteringen. Studien beräknas nu färdigställas under Q4 2017. Detta påverkar även 
målsättningarna gällande tidpunkt för sammanställning av teknisk fil, CE-märkning samt 
marknadslansering av TVS, som nu beräknas kunna ske kring årsskiftet 2017/2018. Styrelsen har 
vidtagit åtgärder för att studien ska fortlöpa i snabbast möjliga mån och bedömer att målsättningen är 
att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis i mitten av 2018 samt att förseningen inte bedöms 
medföra ytterligare behov av kapital till Bolaget. Sedan vi inledde den kliniska studien av TVS har vi 
upplevt ett stort intresse både från kliniker och patienter. Däremot har arbetsbelastningen hos de 
deltagande klinikerna varit oväntat hög, vilket har medfört att patientrekryteringen har tagit längre tid 
än beräknat vilket påverkar när studien kan avslutas. Vi arbetar målmedvetet med att snabba på 
processen så mycket som möjligt och diskuterar med ytterligare kliniker som kan delta i studien. Vi har 
också på inrådan från de nu deltagande klinikerna beslutat att ansöka om att utöka åldersspannet för 
studiens målgrupp. Detta är intressant även i perspektivet att vi kommer att ha klinisk bevisning på en 
större population. Vi har även nyanställt en person som kommer att arbeta med studien som sin 
huvudsakliga arbetsuppgift. 



Kort om Invent Medic

Verksamhet
Pågående

Vision och affärsmodell

I arbetet med att samla en teknisk fil för granskning av Bolagets ”Notified body” RISE har Bolaget 
bland annat en pågående klinisk multicenterstudie, materialtekniska studier, litteraturstudier och 
utvecklingsarbete runt paketering.

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och 
behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. 
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara 
lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. 

Bolagets affärsmodell för TVS bygger på intäkter från återkommande produktförsäljning till kvinnor 
som besväras av problem med inkontinens samt licensiering av produkträttigheter som medför 
royaltyintäkter. Initial lansering kommer med största sannolikhet att ske via sjukvården. Lansering av 
produkten i Norden, i första hand Sverige där TVS kan komma att säljas via apotek, beräknas ske kring 
årsskiftet 2017/2018. På marknader i övriga Europa, USA, Asien och Afrika kommer TVS erbjudas till 
kunder genom försäljning via distributörer eller licenstagare.

Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig 
ansträngningsinkontinens TVS (Tension Free Vaginal Support). Invent Medics produkt baseras på 
samma vetenskapliga grund som kirurgimetoden TVT (Tension Free Vaginal Tape) som används för 
behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Invent Medics produkt har liknande 
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men är ett hjälpmedel och är utformad så att 
kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort 
medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är 
att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra 
deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska 
vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.

Bolagets aktiviteter är fokuserade runt den av Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson framtagna 
produkten till kvinnor med ansträngningsinkontinens, TVS. Målsättningen är att vid årsskiftet 
2017/2018 lansera produkten i Sverige och Norden. För att detta ska kunna bli verklighet krävs 
aktiviteter inom flera olika områden. 

Utformningen av produkten TVS är etablerad och har testats i en pilotstudie med positivt resultat. 

Invent Medic har en validerad produktion med det av Bolaget framställda produktionsverktyg som kan 
producera TVS i tre olika storlekar.

Bolaget har ett av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE) certifierat ledningssystem 
enligt ISO 13485. 

Invent Medic har även arbetat fram en marknads- och positioneringsrapport med strategiska 
rekommendationer för en marknadsintroduktion i Sverige. 



Patent

Marknad

Invent Medic äger rättigheterna till de patent som beskriver produkten och dess potentiella 
tillämpningar i Europa och USA. Bolaget är inte beroende av annan parts patent, licenser, industriella, 
kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser för att kunna exekvera beslutad 
plan.

Givet ansträngningsinkontinensens stora utbredning är den potentiella marknaden för Invent Medics 
produkt enligt styrelsens bedömning omfattande. Ett icke-kirurgiskt hjälpmedel för kvinnlig 
ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Målgruppen är 
kvinnor som av olika skäl inte kan dra nytta av kirurgisk behandling, som väntar på kirurgisk 
behandling eller av andra skäl inte har kirurgisk behandling som ett alternativ.



Finansiell information

RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT

KASSAFLÖDE

2017 2016 2016
KSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 531 -696 -3 972
Kassaflöde, investeringsverksamheten -319 -325 -1 211
Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 8 015 7 783
Periodens kassaflöde -1 850 6 994 2 600
Likvida medel vid periodens ingång 5 633 3 033 3 033
Likvida medel vid periodens utgång 3 783 10 027 5 633

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Investeringar

2017 2016 2016 2014-2015
KSEK jan-mar jan-mar jan-dec jul-dec
Utvecklingskostnader 183 222 840 0
Patent, varumärke 136 23 212 205
Inventarier 0 80 159 0
Summa investeringar 319 325 1211 205

Invent Medic är ett forsknings- och utvecklingsbolag och har, som väntat  ännu inte har några intäkter 
från försäljning.  Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 183 (222) KSEK och 
nettoresultatet uppgick till -1 445 (-843) KSEK.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 783 (10 027) KSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten under kvartalet uppgick till -1 531 (-696) KSEK.

Invent Medics investeringar består av patent, utvecklingskostnader och produktionsverktyg vilket 
redovisas i tabellen nedan.



Eget kapital

2017 2016 2016 2014-2015
KSEK jan-mar jan-mar jan-dec jul-dec
Eget kapital vid årets ingång 6983 3 158 3 158 75
Nyemission 0 8 068 8 068 4 033
Övriga sidointäkter 0 0 0 207
Periodens resultat -1 445 -843 -4 243 -1 157
Belopp vid periodens utgång 5 538 10 832 6 983 3 158
Resultat per aktie, SEK -0,18 -0,10 -0,53 -0,23

Antal Värde
Antal/värde vid årets ingång 8 020 000 802 KSEK
Antal/värde 2017-03-31 8 020 000* 802 KSEK

Personal och organisation

Aktien

2017 2016 2016 2015
mar mar dec dec

Antal aktier 8 020 000* 8 020 000 8 020 000 5 020 000
Resultat per aktie SEK -0,18 -0,10 -0,53 -0,23

Antal Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 8 020 000 0,1
Antal/värde 2017-03-31 8 020 000* 0,1

*Notera att ytterligare 1 002 500 aktier registrerats hos Bolagsverket efter periodens utgång.

Tabellerna nedan återger information om Invent Medics eget kapital. Bolagets eget kapital per den 31 
mars 2017 uppgick till 5 538 (10 382) KSEK, varav aktiekapital uppgick till 802 (802) KSEK.

Invent Medics organisation innefattar all den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att 
driva bolaget. VD Karin Bryder anlitas genom konsultavtal. Invent Medic drivs i en virtuell 
organisationsmodell, innebärande att det i varje läge tas in exakt den kompetens som behövs för att 
driva produkten till marknad. Ett nära samarbete har etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom 
patent, klinisk prövning, tillverkning, dokumentation, kvalitetssäkring, och juridik. Under utvecklingen 
av Bolaget kommer ytterligare kärnkompetenser att anställas i Invent Medic vid behov. 

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens utgång uppgår för rapportperioden till 
0,18 (-0,10) SEK. Invent Medic har drygt 1 000 aktieägare.



Risker och osäkerhetsfaktorer

Redovisningsprinciper

Styrelsens försäkran

Lund den 5 maj, 2017

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB

Lars Persson Jan Clarén

Lars Wilander Gun-Britt Fransson

Rapporten för det första kvartalet har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till utvecklingsverksamhet, och förseningar i 
certifieringsprocessen och vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets framtidsutsikter.

Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 20160101-20161231.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför. 



Ekonomiska rapporter

RESULTATRÄKNING
2017 2016 2016

KSEK jan-mar jan-mar jan-dec
Summa rörelsens intäkter 183 222 840
Övriga externa kostnader -1 437 -942 -4 242
Personalkostnader -183 -115 -812
Avskrivningar -8 0 -19
Summa rörelsens kostnader -1 628 -1 057 -5 073
Rörelse resultat -1 445 -835 -4 233
Resultat från finansiella poster 0 -8 -10
Resultat före skatt -1 445 -843 -4 243
Periodens resultat -1 445 -843 -4 243

BALANSRÄKNING
KSEK 2017 2016 2016 2015

31-mar 31-mar 31-dec 31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader 1 022 222 840 0
Patent och varumärken 828 502 692 480
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 850 724 1 532 480
Inventarier och verktyg 133 80 141 0
Summa materiella anläggningstillgångar 133 80 141 0
Summa anläggningstillgångar 1 983 804 1 673 480
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1 641 357 560 377
Kassa och bank 3 783 10 027 5 633 3 033
Summa omsättningstillgångar 5 424 10 384 6 193 3 410
SUMMA TILLGÅNGAR 7 407 11 188 7 866 3 890

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5 538 10 382 6 983 3 158
Kortfristiga skulder 1 869 806 883 732
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 407 11 188 7 866 3 890

KASSAFLÖDESANALYS
2017 2016 2016

KSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -1 531 -696 -3 972
Kassaflöde, investeringsverksamheten -319 -325 -1 211
Kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 8 015 7 783
Periodens kassaflöde -1 850 6 994 2 600
Likvida medel vid periodens ingång 5 633 3 033 3 033
Likvida medel vid periodens utgång 3 783 10 027 5 633



FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

2017 2016 2016 2014-2015
KSEK jan-mar jan-mar jan-dec jul-dec

Eget kapital vid årets ingång 6 983 3 158 3 158 75
Nyemission 0 8 068 8 068 4 033
Övriga sidointäkter 0 0 0 207
Periodens resultat -1 445 -843 -4 243 -1 157
Belopp vid periodens utgång 5 538 10 382 6 983 3 158

NYCKELTAL
2017 2016 2016 2015

KSEK mar mar dec dec

Rörelsekapital 1, KSEK 3 555 9 578 5 310 2 678
Kassalikviditet 2, % 290,2% 1288% 701,4% 465,7%
Soliditet 3, % 74,8% 92,8% 88,8% 81,2%
Skuldsättningsgrad 4, % 0% 2% 0% 9%

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

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2017-05-05 klockan 10:00
Halvårsrapport, 2017 2017-08-28
Delårsrapport Q3, 2017 2017-10-16
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-16

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
Karin Bryder, VD
Telefon: +46 706834144
karin.bryder@inventmedic.com

ADRESS
Invent Medic Sweden
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.
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