
Bilaga 3 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)  
 
Med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier respektive teckningsoptioner 
under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 4 februari 2020 meddelar styrelsen i 
Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, att följande händelser av väsentlig betydelse för 
bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen: 
 

• Den 4 april 2019 publicerades att både användare och gynekologer i Tyskland gav Efemia 
kontinensstöd övervägande positiva omdömen i en utvärdering som genomförts av en 
potentiell distributör i Tyskland, Bilaga 3.1. 
 

• Den 30 april 2019 publicerades att bolagets innovativa medicintekniska produkt Efemia 
kontinensstöd gav förbättrad livskvalitet hos hela 75% av deltagarna i en uppföljningsstudie 
med kvinnor som medverkat i bolagets kliniska studie, Bilaga 3.2. 
 

• Den 3 maj 2019 publicerades delårsrapport för perioden januari – mars 2019 där väsentliga 
händelser under perioden framgår, Bilaga 3.3. 
 

• Den 3 maj 2019 publicerades att bolagets marknadsaktiviteter för produkten Efermia 
kontinensstöd visat resultat genom ökad kunskap om produkten och ökad försäljning, Bilaga 
3.4. 
 

• Den 4 juli 2019 publicerades nyhetsbrev om bolagets expansion i Sverige, Norden och 
Europa, Bilaga 3.5. 
 

• Den 9 augusti publicerades att bolaget etablerar sin produkt Efemia kontinensstöd i Tyskland 
tillsammans med distributören Arteriomed. Lanseringen kommer primärt att riktas mot 
konsumentmarknaden med tillgänglighet från och med Q4 2019, Bilaga 3.6. 
 

• Den 22 augusti 2019 publicerades delårsrapport för perioden april – juni 2019 där väsentliga 
händelser under perioden framgår, Bilaga 3.7. 
 

• Den 28 augusti publicerades att bolaget etablerat Efemia kontinensstöd i Storbritannien 
tillsammans med distributören Advanced Global Health. Lanseringen planeras till Q4 2019, 
och kommer att riktas till såväl hälsovårdsaktörer som direkt till konsumenter Bilaga 3.8. 
 

• Den 17 oktober publicerades nyhetsbrev med VD-intervju, Bilaga 3.9. 
 

• Den 31 oktober 2019 publicerades delårsrapport för perioden juli – september 2019 där 
väsentliga händelser under perioden framgår, Bilaga 3.10. 

 
• Den 5 november 2019 publicerades att bolaget kommer att lansera Efemia kontinensstöd i 

Nederländerna och Belgien med distributören Pelvitec, Bilaga 3.11. 
 



• Den 7 november publicerades att bolaget erhållit den första Efemia-beställningen från en 
svensk hälsovårdsregion, Bilaga 3.12. 
 

• Den 15 november publicerades att bolaget lanserar kontinensstöd i Norge tillsammans med 
distributören Quintet, Bilaga 3.13. 
 

• Den 12 december publicerades att bolaget mottager lån från Almi Företagspartner och 
styrelseordföranden, Bilaga 3.14. 
 

• Utöver dessa händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
inträffat sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. 

 
Lund den 16 januari 2020 
 
 
________________________   _______________________ 
Lars Persson, ordf.   Johan Wennerholm 
 
 
________________________  _______________________ 
Gun-Britt Fransson   Lars Wilander 
   
   
_______________________ 
Helena Liljedahl 
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