Bilaga 3
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Med anledning av styrelsens beslutat att för extra bolagsstämma föreslå beslut om en riktad
nyemission den 9 april 2021 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 9 april 2020: För vidare information hänvisas tillbolagets publicerade
pressmeddelande (www.inventmedic.com) med angivet datum.

Händelser under 2020
• 6 maj - Efemia kontinensstöd godkänts för förskrivning med kostnadstäckning i
England.
• 8 maj - bolaget erhållit besked om ett patentgodkännande i Sverige.
• 3juli - bolagets produkt Efemia kontinensstöd inkluderats i Apoteas sortiment.
• 25 augusti – publicerar Q2 rapport
• 14 september - bolagets produkt Efemia kontinensstöd inkluderats i Kronans
apoteks sortiment.
• 4 oktober - Efemia kontinensstöd införs på listan över ersättningsberättigade
medicinalprodukter i Tyskland.
• 27 oktober - publicerar Q3 rapport
• 23 november - Invent Medic utökar sin produktpipeline genom förvärv av holistiskt
menskoppskoncept av den norska industridesignern Line Irene Andersen.
• 14 december - Efemia kontinensstöd kommer att lanseras i Spanien med regionala
partnern En Suelo Firme.
Händelser under 2021
• 29 januari - bolaget tecknar ramavtal för Efemia kontinensstöd med Region
Östergötland och förlänger med Västra Götalandsregionen.
• 1 februari - bolaget har rekryterat Klara Rasmusson och Jonatan Sanchez Hallén till
de nya tjänsterna Customer Success Manager respektive Growth Marketing
Manager. De båda tjänsterna tillträds den 1 februari 2021 och utgör en del i Invent
Medics kraftfulla satsning på ökad tillväxt under 2021.
• 4 februari - presenteras en inbjudan till att delta i en testpanel kring bolagets
menskoppsprojekt.
• 11 februari – publicerar Bokslutskommuniké
• Invent Medic meddelar den 15 februari att bolaget lämnat in en ansökan till FDA
enligt 510(k) om marknadsgodkännande.
• 17 februari - bolagets undersökningar med Efemia kontinensstöd publicerats i en
referentgranskad tidskrift.
• 18 februari – tecknas avtal med konsultbolag inför uppstart av marknads- och
försäljningsdrivande dotterbolag i USA
• 22 februari - bolaget avtalar om tecknings- och garantiåtagande samt lånefacilitet
inför inlösen av TO1.
• 25 februari - nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner av serie TO1 inleds.
Utöver dessa händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan
lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåren 2019.
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