
 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ÅRSREDOVISNING 2021 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

2 

Innehåll 
Resultat i korthet ..................................................................................................................................... 3 

Utvalda händelser 2021 ........................................................................................................................... 3 

Överblick 2021 ......................................................................................................................................... 4 

VD Anna Lindström har ordet.................................................................................................................. 7 

Invent Medic Sweden AB ......................................................................................................................... 8 

Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................... 11 

Flerårsöversikt ....................................................................................................................................... 16 

Förändringar i eget kapital .................................................................................................................... 16 

Resultatdisposition ................................................................................................................................ 16 

Resultaträkning ..................................................................................................................................... 17 

Balansräkning ........................................................................................................................................ 18 

Eget kapital och skulder ........................................................................................................................ 19 

Kassaflödesanalys .................................................................................................................................. 20 

Noter ..................................................................................................................................................... 23 

Underskrifter ......................................................................................................................................... 27 

 

 
 
 

Med Invent Medic, bolaget eller företaget avses  

Invent Medic Sweden AB publ (org. 556682-1046). 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

3 

Resultat i korthet 
 

KSEK  2021 jan-dec 2020 jan-dec 

Försäljningsintäkter 1 884 1 517 

Övriga intäkter 35 30 

Rörelsekostnader -20 757 -16 941 

Årets resultat -19 029 -15 643 

 

 
Utvalda händelser 2021 

• Den 29 januari meddelades att Invent Medic tecknat ett nytt ramavtal för Efemia Bladder 
Support med Region Östergötland samt förlängt det befintliga ramavtalet med Västra 
Götalandsregionen. 

• Den 22 februari meddelade Invent Medic att bolaget avtalat om tecknings- och 

garantiåtaganden samt lånefacilitet inför inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. 

• Den 26 mars meddelade Invent Medic att ny patentansökaninlämnats avseende bolagets 
unika menskopp. 

• Den 26 april meddelade Invent Medic att bolaget tecknat ramavtal med Region Kalmar efter 
upphandlingsförfarande. Avtalet började gälla i april 2021 och har en avtalstid om 4 år. 

• Den 27 april meddelade Invent Medic att bolagets första produkt Efemia Bladder Support tas 
in i Lloyds Apoteks utbud från och med maj. 

• Den 17 maj publicerades besked om patentgodkännande i USA.  

• Den 9 september presenterade Invent Medic ett förslag till företrädesemission i syfte att 
finansiera fokuserade marknads- och försäljningsaktiviteter. 

• Den 1 oktober meddelade bolaget att Anna Lindström rekryterats som ny verkställande 
direktör. Anna Lindström tillträdde den 5 oktober då Bolagets tidigare VD, Karin Bryder, 
övergick till andra uppgifter.  

• Den 10 november offentliggjordes utfallet i bolagets företrädesemission. Invent Medic 
tillfördes 16,3 MSEK efter transaktionskostnader.  

• Den 17 november meddelade Invent Medic att lanseringen av Efemia Menstrual Cup startat 
vilket innebär en breddning av bolagets erbjudande inom kvinnohälsa. 
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Överblick 2021 

Första kvartalet 

• Den 29 januari meddelades att Invent Medic tecknat ett nytt ramavtal för Efemia Bladder 
Support med Region Östergötland samt förlängt det befintliga ramavtalet med Västra 
Götalandsregionen. 

• Den 1 februari meddelades att bolaget rekryterat Klara Rasmusson och Jonatan Sanchez Hallén 
till de nya tjänsterna Customer Success Manager respektive Growth Marketing Manager. 

• Den 15 februari meddelade bolaget att en ansökan, en så kallad 510(k), skickats till FDA om 
marknadsgodkännande i USA av produkten Efemia Bladder Support. 

• Den 17 februari meddelade Invent Medic att resultat från bolagets kliniska studie och 
eftermarknadsstudier med Efemia Bladder Support publicerats i en referentgranskad tidskrift. 

• Den 22 februari meddelade Invent Medic att bolaget avtalat om tecknings- och 
garantiåtagande samt lånefacilitet inför inlösen av TO1. 

• Den 25 februari meddelade Invent Medic att nyttjandeperioden för bolagets 
teckningsoptioner av serie TO1 inletts. 

• Den 23 mars meddelade Invent Medic att det totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner av 
serie TO 1 (inklusive teckningsåtagande), motsvarande en nyttjandegrad om cirka 41,8 
procent. Genom nyttjandet tillfördes bolaget cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. 

• Den 23 mars meddelade Invent Medic att styrelsen beslutat att för en extra bolagsstämma 
föreslå beslut om en riktad nyemission om 444 444 aktier till Råsunda Förvaltning, i enlighet 
med avtalat garantiåtagande. 

• Den 26 mars meddelade Invent Medic att bolaget lämnat in en patentansökan och inleder 
testning av bolagets innovativa menskopp. 

• Den 30 mars kallade Invent Medics styrelse till ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2021. 

 

Andra kvartalet 

• Den 9 april genomfördes en extra bolagsstämma, där 25,15% av samtliga aktier var 
representerade genom förhandsröstning. Stämman beslutade enhälligt att genomföra en 
riktad emission av 444 444 aktier till ett pris av 6,75 SEK per aktie, vilket tillförde bolaget 3,0 
MSEK. Rätt att teckna aktier tillkom endast Råsunda Förvaltnings AB. 

• Den 14 april presenterade Invent Medic bolagets årsredovisning för 2020. 

• Den 26 april meddelade Invent Medic att bolaget tecknat ramavtal med Region Kalmar efter 
upphandlingsförfarande. Avtalet börjar gälla i april 2021 och har en avtalstid om 4 år. 

• Den 27 april meddelade Invent Medic att bolagets första produkt Efemia Bladder Support tas 
in i Lloyds Apoteks utbud från och med maj. 

• Den 17 maj meddelade Invent Medic att bolaget erhållit besked om kommande godkännande 
av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia Bladder Support. Patentet kommer att 
vara giltigt till och med år 2039. 
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Tredje kvartalet 

• Den 24 augusti meddelade bolaget att Efemia Bladder Support inte längre kommer att finnas 
med i apotekskedjan Apoteket ABs sortiment. 

• Den 9 september meddelade Invent Medic att bolagets styrelse föreslagit att genomföra en 
företrädesemission av aktier om cirka 24,1 MSEK (före emissionskostnader). Bolaget erhöll 
teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 14,8 MSEK, 
motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen. Även allmänheten gavs 
möjlighet att teckna aktier. Styrelsens förslag om företrädesemissionen förelades en extra 
bolagsstämma den 12 oktober 2021 för beslut. 

 

Fjärde kvartalet 

• Den 1 oktober meddelade bolaget att Anna Lindström rekryterats som ny verkställande 
direktör. Anna Lindström tillträdde den 5 oktober då bolagets tidigare VD, Karin Bryder, 
övergick till andra uppgifter.  

• 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 
skulle 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. 

• Den 29 oktober meddelade bolaget att produkten Efemia Bladder Support lanseras via 
distributörerna OneMed och ViaMedPharma i Finland respektive de baltiska länderna. 

• Den 2 november meddelade bolaget att man ämnar starta försäljning via Amazon i Tyskland 
och Storbritannien under Q1 2022. 

• Den 10 november meddelade bolaget att utfallet av företrädesemissionen tillförde bolaget 
cirka 16,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Detta motsvarar en teckningsgrad om ca 
80 procent.  

• Den 17 november meddelade bolaget att lanseringen av Efemia Menstrual Cup startat, och att 
bolaget därmed breddar sitt erbjudande inom kvinnohälsa. 

• Den 21 november meddelade bolaget att man inlett ett samarbete med Runacademy och 
OWNIT inom träningsinkontinens. Syftet är att via sociala medier nå ut med information om 
ansträngningsinkontinens vid träning samt hur produkten Efemia Bladder Support kan 
användas. Bolaget meddelade att inläggen lästes av mer än 30 000 kvinnor redan under de 
första dagarna. 

• Den 17 december meddelade Invent Medic att bolaget inlett försäljningen av Efemia Bladder 
Support via Amazon i Tyskland. Målsättningen är att även bolagets andra produkt ska erbjudas 
på plattformen under 2022. 

• Den 20 december meddelade bolaget att Karin Bryder, tidigare VD, beslutat att lämna bolaget 
den 31 mars 2022. 

• Den 21 december meddelades att bolaget inlett en omstrukturering av organisationen med 
syfte att fokusera på försäljning samtidigt som de löpande kostnaderna minskas. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  

• Den 2 februari 2022 tecknades ett nytt distributörsavtal i Tyskland med Sayco Europe. Sayco 

har en lång erfarenhet inom försäljning av kontinensprodukter och besitter ett starkt nätverk 

inom Invent Medics fokusområde. 

• Den 17 februari 2022 meddelades att bolaget nu börjar erbjuda sin nyaste produkt Efemia 

Menstrual Cup i en klimatsmart singelförpackning. Den nya förpackningen sänker 

distributionskostnaden samtidigt som energiåtgången minimeras vid transport och leverans. 

• Den 29 mars 2022 meddelade Invent Medic att bolaget certifierats under MDR och att 

produktionen under den nya CE-märkningen påbörjas under andra kvartalet. 

• Den 29 mars meddelades att bolaget pausar samtliga förberedande aktiviteter i USA, inklusive 

bolagets FDA-ansökan för Efemia Bladder Support för att kunna prioritera utvalda europeiska 

marknader. Förberedelserna inför en lansering i USA kommer att återupptas när bolaget är 

redo för detta. 

• Den 29 mars meddelade bolaget att ett samarbete har inletts med Klara Stock Market Adviser 

för att identifiera potentiella förvärvs- eller fusionsalternativ. Detta är i enlighet med bolaget 

strategi att utöka produktportföljen och därmed kunna bära kostnaden för och dra nytta av 

bolagets välfungerande kvalitetssystem, processer för tillverkning och logistik samt 

försäljningskanaler på ett optimalt sätt. 

• Den 31 mars 2022 tecknades ett nytt distributörsavtal för Storbritannien och Irland med 

iMEDicare. iMEDicare har varit verksam som leverantör av produkter inom 

bäckenbottenhälsa sedan 2004 och bolaget ser goda möjligheter att nå ut till ett stort antal 

kvinnor med Efemia Bladder Support. 
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VD Anna Lindström har ordet 

Händelserik avslutning på 2021 med lansering av Efemia Menstrual Cup och ett 

tydligare fokus på försäljning.

2021 kan milt sagt betecknas som ett händelserikt år för Invent Medic. Vi kunde efter ett gediget 
utvecklingsarbete lansera Invent Medics andra produkt under varumärket Efemia, Efemia Menstrual Cup. 
Jag vill passa på att tacka alla som varit involverade i utvecklingen och lanseringen av produkten inom 
bolaget, och dessutom den testpanel som bidragit med värdefull feedback. Engagemanget har lett till att vi 
nu har en menskopp som står sig väl på marknaden och har de egenskaper som kvinnor eftersökt, nämligen 
bekvämlighet och säkerhet. 

I oktober genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om en företrädesemission, vilken 
genomfördes i månadsskiftet oktober-november. Emissionen tillförde bolaget cirka 16,2 MSEK efter avdrag 
för emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. 

Ytterligare ram- och distributionsavtal tecknades under 2021. Efemia Bladder Support finns därmed 
tillgänglig i nio svenska regioner, på fyra apotek och i tretton europeiska länder inklusive Sverige. Vi har 
under året kunnat genomföra fler aktiviteter riktade direkt till hälsovården, vilket har varit uppskattat och 
också visat sig ge effekt i form av ett ökande antal förskrivningar inom vården samt en stigande 
direktförsäljning till kunder.  

På distributörssidan är det Quintet i Norge som fortfarande utmärker sig som vår bästa distributör.  Vi 
arbetar aktivt med alla distributörer genom att dela erfarenheter av vad som fungerar i kommunikationen 
med hälsovård och användare på just deras marknad. Det är dock viktigt att understryka att varje land där 
vi är verksamma har olika förutsättningar, vilket gör att vi måste hantera varje marknad på ett unikt sätt för 
att nå ut till kunderna så effektivt som möjligt. 

Under 2021 har vi arbetat mycket med ökad synlighet genom samarbeten med olika aktörer, framför allt 
inom träning. Under det fjärde kvartalet presenterades resultaten av den löparstudie som genomfördes i 
samarbete mellan Invent Medic och Runacademy. Detta samarbete och det samarbete som inleddes under 
kvartal två med träningsinfluencern Lena Larje fortsatte under kvartalet. I samband med lanseringen av 
menskoppen publicerades även en talkshow med Splay där Amanda Collden, Edvin Törnblom och Lovisa 
Karlsson diskuterade mens och Efemia Menstrual Cup. 

Då Invent Medic nu har två produkter på marknaden behöver bolaget en mer marknadsorienterad 
organisation som sätter försäljning och tillväxt i centrum. Därför genomförs nu en omstrukturering med 
tydligare försäljningsansvar, samtidigt som generella kostnadsneddragningar genomförs inom icke 
prioriterade områden. Fullt genomslag för de aviserade kostnadsbesparingarna förväntas under det andra 
kvartalet 2022. 

Det absolut viktigaste målet för Invent Medic under de kommande tolv månaderna är en markant ökad 
försäljning, både i Sverige och på andra strategiskt utvalda marknader i Europa. 

Utöver att spetsa till organisationen planerar vi att inleda nya samarbeten samt att etablera ytterligare 
försäljningskanaler under 2022. Marknadsföringen som riktar sig direkt till konsument, framför allt via 
sociala medier, kommer att intensifieras för att öka medvetenheten om bolagets produkter samtidigt som 
den kopplas till direkta möjligheter att köpa produkterna online.  

 
Anna Lindström

VD Invent Medic Sweden AB (publ) 

Lund i april 2022 
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Invent Medic Sweden AB 

För kvinnor – genom hela livet. 

Invent Medic erbjuder nya och innovativa produkter med målsättningen att förenkla, främja och 
förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande. Produktportföljen innehåller säkra, effektiva och trygga   
produkter som är lätta att använda i vardagen. Invent Medic utvecklar och/ eller förvärvar produkter 
och tjänster med inga eller låga licenskostnader. Bolaget äger i linje med denna strategi samtliga 
rättigheter till Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual Cup. Försäljning och eventuell 
utlicensiering av befintliga och kommande produkter ska bedrivas på ett effektivt sätt. 

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 on-line via egen webbutik, efemia.se, via återförsäljare samt, i förekommande fall, via 
hälsovården som upphandlat hjälpmedel inom ansträngningsinkontinens. I resten av världen använder 
sig bolaget av kontrakterade distributörer och webbhandelsplatser. 

Kontinensstöd 
Den första produkten under varumärket Efemia, Efemia Bladder Support, är en CE-märkt 
medicinteknisk produkt som marknadsintroducerades under hösten 2018. Efemia Bladder Support 
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 Bladder Support erbjuds i Sverige direkt till   användare på www.efemia.se, 
samt via apotekskedjorna Apotek Hjärtat, Lloyds Apotek, Kronans Apotek och Apotea. Invent Medic 
har ingått ramavtal med nio hälsovårdsregioner i Sverige. 
 
I Sverige via kampanjer, både fysiska och webbaserade, tillsammans med idrottsorganisationer och 
idrottsprofiler, etablerar Invent Medic Efemia Bladder Support som ett hjälpmedel vid 
träningsinkontinens. Detta koncept förs nu vidare ut till Invent Medics samarbetspartners i Europa. 

Efemia Bladder Support erbjuds genom distributörer i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, 
Litauen, Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Tyskland och Storbritannien. En varumärkessida för 
Efemia är också etablerad på Amazon.de där Efemia Bladder Support finns till försäljning. 

Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär kopplade   till   ansträngningsinkontinens, vilket   
innebär   att den potentiella marknaden för ett icke-kirurgiskt hjälpmedel likt Efemia Bladder Support 
är omfattande. Målgruppen utgörs av alla de kvinnor som upplever besvär. Besvären kan vara av olika 
grad. Många kvinnor upplever efter barnafödande att det tar lång tid att bygga upp sin 
bäckenbottenstyrka. Efemia Bladder Support kan i dessa fall vara en säkerhet under den tid som 
kvinnan tränar sin bäckenbotten genom etablerade knipövningar. Hos en del kvinnor hjälper inte dessa 
övningar och de fortsätter ha läckage. För dessa kvinnor är Efemia Bladder Support ett hjälpmedel 
under tiden en utredning i vården sker och vidare om de av olika skäl inte kan eller önskar genomgå 
kirurgisk behandling. Under senare delen av en kvinnas liv, det vill säga under klimakteriet, försvagas 
muskulaturen och ett icke tidigare känt framfall kan innebära att kvinnan blir 
ansträngningsinkontinent. Ibland sker läckage enbart vid en planerad ökad ansträngning som löpning, 
gymträning eller dans. För dessa kvinnor är Efemia Bladder Support ett användbart hjälpmedel då det 
kan hanteras av kvinnan själv och används vid behov. 

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 av Efemia Bladder Support. Enligt Bolagets 
bedömning är den primära målgruppen kvinnor med besvär dagligen eller någon gång varje vecka, 
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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 Bladder Support, där 97 kvinnor 
deltog, visades produkten reducera urinläckage med i genomsnitt 77 %. Studien koordinerades av Aino 
Fianu Jonasson, seniorforskare vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Resultaten från andra undersökningar visar att Efemia Bladder Support tas emot på ett positivt sätt av 
användare. Mer än 75 % anger att de kommer att fortsätta använda produkten, och över 85 % att de 
kommer att rekommendera den till andra. 

Menskopp 
Invent Medics andra produkt i Efemia serien, Efemia Menstrual Cup, lanserades i november 2021. Ett 
år tidigare förvärvade Invent Medic ett menskoppskoncept från industridesignern Line Andersen. 
Genom ett iterativt utvecklingsarbete tillsammans med ett stort antal kvinnor har den första 
prototypen under ett års tid genomgått förbättringar och fått de egenskaper som kvinnor söker. 
Efemia Menstrual Cup är utvecklad för kvinnor av kvinnor!  

Den globala marknaden för menskoppar har ökat kraftigt under de senaste åren och fortsätter att växa. 
I Sverige har menskoppar redan nått en 20-procentig marknadsandel, där de resterande 80 procenten 
i huvudsak består av absorberande produkter i form av bindor och tamponger varav dessa till 
övervägande del är engångsprodukter. Undersökningar visar att en stor andel kvinnor letar efter en 
passande menskopp som känns lätt att använda och är säker. De gör detta med tanke på miljön då 
engångsprodukter medför mycket avfall, men även med hänsyn till privatekonomi och intim hälsa. 
Efemia Menstrual Cup är designad för att vara den bekvämaste och lättaste koppen på marknaden. 
Utöver att de som testat koppen vittnar om att den både är lätt att använda, bekväm och säker, det 
vill säga inget läckage, har Invent Medic även valt bort färgtillsatser och producerar koppen i 
högkvalitativ silikon för att den ska vara så miljövänlig och konkurrenskraftig som möjligt. Det finns 
idag ett tiotal olika menskoppar som saluförs under olika varumärken i Sverige. De flesta av dessa 
produkter är väldigt lika och utgår från ritningar som togs fram redan i slutet av 1930-talet. Under 90-
talet utvecklades ett antal nya innovativa menskoppar där man i första hand försökte komma åt 
problemet med läckage och spill vid uttagning. Tyvärr har många av dessa koppar tvingats ge avkall på 
bekvämlighet och många tillverkare har också valt färgtillsatser och material av lägre kvalitet än vad 
som används till Efemia Menstrual Cup. 

Enbart i Sverige finns det drygt 2 miljoner menstruerande kvinnor. En ökning av användandet med bara 
10 % skulle innebära 160 000 nya användare. Det har också visats att även vana användare kan tänka 
sig att byta till en annan ”bättre” kopp. 

Utveckling & förvärv av teknologier 

Invent   Medic   undersöker   löpande   möjligheter till att addera nya och innovativa produkter inom 

området kvinnohälsa till sin produktportfölj. Sådana lösningar/produkter ska ge kvinnor möjlighet till 

ett aktivt liv på sina egna villkor. Bolaget söker nu även aktivt efter möjliga förvärv av produkter eller 

bolag som är verksamma inom kvinnohälsa, som en del av sin strategi inom detta område.  

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. 
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I dagsläget inkluderar portföljen samtliga rättigheter till bolagets produkter Efemia Bladder Support 
och Efemia Menstrual Cup. Invent Medic är således inte beroende av annan parts patent, licenser, 
industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller tillverkningsprocesser för att kunna genomföra 
den planerade globala marknadslanseringen av produkterna. 

 

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 

USA 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 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och Verkställande Direktören för Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic), 556682- 

1046, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021. Bolaget 

har sitt säte i Lund. Bolaget är sedan februari 2016 noterat på Spotlight Stock Market. 

 

Allmänt om verksamheten 
Invent Medic ska erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra 

deras hälsa och livskvalitet. Produktportföljen ska inkludera säkra, effektiva och trygga produkter som 

är lätta att använda i vardagen. 

Invent Medic grundades 2005 i syfte att utveckla ett icke-invasivt hjälpmedel för kvinnor med 

ansträngningsinkontinens. Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson konstruerade och förfinade produkten 

Trans Vaginal Support (TVS) utifrån samma principer som operationsmetoden Tension free Vaginal 

Tape (TVT) använder sig av och 2008 lämnades en patentansökan in på uppfinningen. Under åren 2009 

till 2011 genomfördes ytterligare utvecklingsarbete både genom att prototyper testades i klinik och 

småskalig produktion inleddes. Lars Persson engagerades 2010 som bolagets ordförande och 

aktiviteter för att hitta en kommersialiserande partner intensifierades. 2014 beslutade bolaget att 

lansera TVS i egen regi och Karin Bryder anställdes som VD. Bolaget har sedan dess certifierats enligt 

ISO13585 kvalitetssystem för utveckling och marknadsplacering av medicintekniska produkter. TVS 

med det kommersiella namnet Efemia Bladder Support fick 2018 marknadsgodkännande (CE- 

märkning) enligt Medical Device Directive (MDD), klass II. Efemia Bladder Support marknadsförs sedan 

oktober 2018 i egen regi med direkt försäljning i Sverige och via distributörer på övriga utvalda 

europeiska marknader. 

 

2021 i sammandrag 
I mars 2021 avslutades nyttjandeperioden för Invent Medic Sweden AB:s teckningsoptionsprogram 

(TO1). Totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner och bolaget tillfördes 6,2 MSEK före 

emissionskostnader. Genom avtal med Råsunda Förvaltning AB om en 12 månaders kreditfacilitet om 

10 MSEK säkrades bolagets rörelsekapitalbehov till februari 2022. Under april genomfördes en riktad 

nyemission till Råsunda förvaltning AB om 3 MSEK. I november 2021 genomfördes en 

företrädesemission där ca 16,3 MSEK tillfördes bolaget efter transaktionskostnader. Vid årets utgång 

2021-12-31 uppgick bolagets aktiekapital till SEK 2 575 936 och antalet aktier till 25 759 363.     

Invent Medic tecknade under året nya ramavtal med ytterligare två svenska regioner, Region 

Östergötland och Kalmar, efter genomförd upphandling, samt erhöll en förlängning av gällande avtal 

med Västra Götalandsregionen. Efemia Bladder Support kan därmed erhållas som kostnadsfritt 

hjälpmedel i nio av Sveriges regioner. Bolaget ingick avtal med ytterligare två internationella 

distributörer, OneMed i Finland samt ViaMedPharma som säljer i de baltiska länderna. Apoteket AB 

valde att avbryta försäljningen av Efemia Bladder Support. Bolaget ingick ett avtal med Lloyds Apotek 

om försäljning av Efemia Bladder Support via deras online-butik. Därmed finns Efemia Bladder Support 

med i fyra svenska apotekskedjors onlinesortiment i Sverige. 

Bolaget slutförde under året utvecklingen av Efemia Menstrual Cup i nära samarbete med en testpanel 

bestående av 100 kvinnor.  Menskoppen började erbjudas via bolagets egen webbutik efemia.se i 

slutet av året. Lanseringen av menskoppen gav upphov till engångskostnader som innebar att bolagets 
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kostnader var osedvanligt höga under det fjärde kvartalet. Menskoppen började erbjudas via bolagets 

egen webbutik efemia.se i slutet av året.  

En utökad satsning på digital marknadsföring och samarbeten med ett antal digitalt aktiva grupper och 

personer medförde en ökad synlighet för bolagets varumärke Efemia.  

Bolaget utökade antalet anställda inom marknadsföring och försäljning under året. I oktober anlitades 

Anna Lindström som ny VD för bolaget samtidigt som avgående VD Karin Bryder erhöll andra 

arbetsuppgifter under sin uppsägningstid. 

Året präglades återigen till stor del av covid-19-pandemin som stängde ner samhällen och framför allt 

fokuserade vårdens resurser till de mest akuta problemen. Under sådana omständigheter är 

ansträngningsinkontinens inte ett prioriterat område. Den omsättningsökning som bolaget förväntade 

sig under 2021 i länder som Storbritannien och Tyskland uteblev då dessa länder till stor del stängdes 

ner. Trots detta ökade omsättningen från 1 517 TSEK till 1 884 TSEK, huvudsakligen genom försäljning 

i Sverige och Norge. 

 

Starten på 2022 

Under 2022 års första månader fortsatte arbetet med att omstrukturera bolaget och att förstärka 

fokuset på försäljning. Nya distributörer engagerades, Sayco Europe i Tyskland och iMEDicare för 

Storbritannien och Irland. Vidare fick menskoppen en miljö- och transportvänlig förpackning.  

 
Bolaget meddelade att certifiering erhållits under MDR, och att produktionen under den nya CE-
märkningen påbörjas under andra kvartalet. 
 
För att kunna prioritera utvalda europeiska marknader beslutade bolaget att senarelägga samtliga 
förberedande aktiviteter i USA, inklusive bolagets FDA-ansökan för Efemia Bladder Support, vilken 
tillfälligt kommer att dras tillbaka. Förberedelserna inför en lansering i USA kommer att återupptas när 
bolaget är redo för detta. 
 
Ett samarbete har inletts med Klara Stock Market Adviser för att identifiera potentiella förvärvs- eller 

fusionsalternativ. Detta i enlighet med bolagets strategi att utöka produktportföljen med fler 

produkter och därmed kunna bära kostnaden för och dra nytta av bolagets välfungerande 

kvalitetssystem, processer för tillverkning och logistik samt försäljningskanaler på ett optimalt sätt. 

Som en följ av konflikten mellan Ukraina, Ryssland och Belarus påverkas Invent Medic liksom andra 

bolag av den generella oron på marknaden vilket kan leda till längre leveranstider av råvaror. Bolaget 

har tagit höjd för detta för att kunna säkerställa leveranser till kunderna. Invent Medic har varken 

utveckling, produktion eller samarbeten i de berörda länder. 

Invent Medic kommunicerade den29 mars en förväntan om signifikant ökad försäljning under 2022. I 

det fall försäljningen inte når de förväntade nivåerna kan Invent Medic behöva ytterligare kapital. 

 

Utveckling 
Sedan bolagets första produkt Efemia Bladder Support erhöll marknadsgodkännande i EU (CE 

märkning) 2018 har bolaget ändrat karaktär från utvecklingsbolag till en kommersiell verksamhet med 

försäljning direkt till användare, apotek och hälsovård (via upphandlingar) i Sverige. I övriga EU, Norge 

och Storbritannien säljs produkten via distributörer. Under 2021 ingicks avtal av olika slag både på 
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hemmaplan och internationellt. Bolaget har även fortsatt utvecklingen av nya produkter i segmentet 

kvinnohälsa. Bolagets andra egenutvecklade produkt Efemia Menstrual Cup marknadsintroducerades 

under 2021.  

Miljöinformation 
Invent Medic bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget arbetar i enlighet 

med följande miljöpolicy: 

Invent Medic har åtagit sig att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnlig hälsa 

genom produkter och tjänster med optimerad miljöpåverkan. 

Invent Medics miljöaktiviteter ska styras av engagemang och en strävan efter att kontinuerligt uppnå 

en bättre miljöprestanda. Bolaget ska uppfylla gällande lagkrav och miljöåtaganden samt arbeta för att 

förhindra föroreningar och skydda miljön. 

Miljöpåverkan från produkter från Invent Medic börjar med valen av råmaterial för tillverkning och 

fortsätter genom produktens hela livscykel. Bolagets huvudmål är således att utveckla produkter med 

optimerad miljöpåverkan. 

Detta involverar att: 

- Välja råmaterial med omsorg för att minimera miljöpåverkan 

- Hushålla med råmaterial och minimera avfall 

- Välja leverantörer med omsorg för att minimera den indirekta miljöpåverkan 

 

Invent Medic tar också ansvar för miljön genom att: 

- Hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt 

- Sträva efter att alltid ta hänsyn till miljöpåverkan från verksamhetens aktiviteter 

- Utbilda och göra anställda aktivt intresserade av miljöfrågor 

 

Patent och immateriella rättigheter 
Under 2021 erhölls ett godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia Bladder 

Support. Patentet kommer vara giltigt till och med år 2039. En patentansökan lämnades in för bolagets 

menskopp. 

Invent Medic-aktien 

Invent Medics aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan februari 2016 under 

handelsbeteckningen IMS. Efter de under 2021 genomförda emissionerna uppgick antalet 

aktier till 25 759 363, per 31 december 2021. 
 

 

 

 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

14 

 

Ägandeförhållande 
Nedan visas bolagets tio största ägare den 31 december 2021. 

 

Namn Ägande % 

Formue Nord A/S 11,53 

Nordnet Pensionsförsäkring 8,15 

Lars Persson 7,62 

Tobias Granberg 3,88 

Lars-Olof Henriksson 3,5 

Avanza Pension 3,45 

Erik Isaksson 3,34 

Jan Clarén 3,17 

Topejo Group Aktiebolag 2,64 

Marcus Johansson 2,33 

Övriga aktieägare 50,39 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,  

intjäningsförmåga och kapitalbehov 
Den av ledning och styrelse i Invent Medic vaIda strategin för 2022 innebär en fokusering på utvalda 

marknader i norra Europa och en senare lansering på marknaden i USA jämfört med vad som tidigare 

kommunicerats. Invent Medics framtidsplaner innebär fortsatt fokus på bolagets satsning på 

försäljning och marknad. Det finns risk för att försening av marknadsgenombrott på befintliga eller nya 

marknader innebär lägre intäkter än förväntat för bolaget. Det finns risk att bolaget i framtiden kan 

behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger även en risk att eventuellt ytterligare kapital inte 

kan anskaffas. Det finns därför risk att satsningar på marknad och försäljning tillfälligt stoppas eller att 

bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven 

kommersialisering och intäkter. 

Konkurrenter 
De vanligaste metoderna för att avhjälpa ansträngningsinkontinens är bäckenbottenträning, 

intravaginala hjälpmedel, operation och intravaginala injektioner. 

Det finns flera olika typer av produkter som kan anses konkurrera med Invent Medics produkt Efemia 

Bladder Support. De två främsta produktkategorierna är olika typer av mjuka/uppsamlande 

inkontinensskydd samt intravaginala inkontinenshjälpmedel. Efemias unika konstruktion ger stöd till 

kroppens naturliga funktion och särskiljer Efemia Bladder Support från samtliga konkurrenter. Detta 

innebär att Invent Medic ser stor potential att ta marknadsandelar från båda dessa konkurrerande 

produktkategorier. 

Konkurrenssituationen för Efemia Bladder Support är komplex. Det finns ett tiotal vaginala produkter 

som likt Efemia Bladder Support riktar sig till kvinnor världen över med ansträngningsinkontinens. 

Dessa finns sällan representerade inom samma geografiska marknad, exempelvis är konkurrensen på 
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den svenska marknaden begränsad till ett fåtal produkter. Dessutom riktar sig de olika produkterna 

antingen mot vården som kostnadsreducerat hjälpmedel eller direkt till kvinnor för konsumentköp. 

Efemia Bladder Support har etablerats i båda kanalerna. 

Menskoppsmarknaden är en ny men relativt konkurrensintensiv marknad med många etablerade 

produkter. Bolagets menskopp är ett nytt och innovativt koncept som har stora möjligheter att ta en 

andel av den befintliga marknaden, men även att utveckla marknaden så att fler väljer att använda 

menskopp i stället för binda eller tampong. 

Utsikter för helåret 2022 
Under 2022 kommer Invent Medics huvudsakliga resurser koncentreras på försäljning i Norden, 

Tyskland och Storbritannien. Genom den förändring av organisationen som inleddes under det sista 

kvartalet 2021 och som fortsätter under 2022 står Invent Medic nu redo att genomföra fokuserade 

försäljningsinsatser på marknaden, och bolaget har goda förhoppningar om att dessa skall ge upphov 

till en väsentligt högre omsättning. Bolagets aktiva val kring ökade insatser på sociala medier väntas 

skapa en kontinuerligt ökande uppmärksamhet under året, vilket förväntas leda till ökad försäljning. I 

Tyskland har Invent Medic sedan i början av 2022 en ny samarbetspartner, Sayco Europe, och även här 

har bolaget förväntningar om en ökad försäljning under det andra halvåret 2022. Ytterligare nya 

distributionskanaler kommer att öppnas upp för menskoppen under 2022.   

 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

16 

Flerårsöversikt 

KSEK 2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812 

Nettoomsättning 1 884 1 517 620 58 

Resultat efter finansiella poster -19 029 -15 643 -12 743 -9 311 

Soliditet % 79 72 49 92 

Kassalikviditet % 540 467 144 981 

Förändringar i eget kapital 2021 

SEK Aktie- 
kapital 

Fond för 
utv.utgifter 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 
Totalt 

Belopp vid årets ingång       
210101 1 473 061 1 078 646 61 851 183 -36 708 386 -15 642 783 12 051 721 

Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 

Balanseras i ny räkning    -15 642 783 15 642 783 0 

Förändring av fond för       
utv.utg.  -392 244  392 244  0 

Nyemission 1 102 875  23 236 797   24 339 672 

Årets resultat     -19 028 904 -19 028 904 

Belopp vid årets 
utgång 211231 

2 575 936 686 402 85 087 980 -51 958 925 -19 028 904 17 362 489 

Förändringar i eget kapital 2020 

SEK 
Aktie-

kapital 

Fond för 

utv.utgifter 

Överkurs- 

fond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 
191231 

1 031 143 1 470 890 38 309 623 -24 357 616 -12 743 014 3 711 026 

Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 

Balanseras i ny räkning    -12 743 014 12 743 014 0 

Förändring av fond för       
utv.utg.  -392 244  392 244  0 

Nyemission 441 918  23 541 560   23 983 478 

Årets resultat     -15 642 783 -15 642 783 

Belopp vid årets utgång 
201231 

1 473 061 1 078 646 61 851 183 -36 708 386 -15 642 783 12 051 721 

Resultatdisposition 

Medel att disponera: 

Överkursfond 85 087 980 

Balanserat resultat -51 958 925 

Årets resultat -19 028 904 

Summa 14 100 151 

Förslag till disposition: 

Balanseras i ny räkning 14 100 151 

Summa 14 100 151 
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning 

SEK Noter 
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

 

Nettoomsättning  1 884 225 1 516 792 

Kostnader för sålda varor  -423 323 -436 573 

Bruttoresultat  1 460 902 1 080 219 
 
Försäljnings- och marknadsföringskostnader  -8 966 571 -8 037 613 

Administrationskostnader 3, 4,  -10 273 188 -7 584 228 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -1 092 214 -842 292 

    

Övriga rörelseintäkter  35 460 30 197 

Övriga rörelsekostnader  -2 126 -40 068 

 
Rörelseresultat 5 -18 837 737 -15 393 785 

 
Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter -191 167 -248 998 

Summa finansiella poster  -191 167 -248 998 

    
Resultat efter finansiella poster -19 028 904 -15 642 783 

    
Resultat före skatt  -19 028 904 -15 642 783 

    

Årets skatt  0 0 

    
Årets resultat -19 028 904 -15 642 783 
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Balansräkning 

SEK Noter 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 

6 686 402 1 078 646 

Patent och varumärken 7 2 599 044 2 343 366 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 351 400 0 

Summa immateriella anläggningstillgångar  3 636 846 3 422 612 

    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 9 362 045 235 950 

Summa materiella anläggningstillgångar  362 045 235 950 

    

Summa anläggningstillgångar  3 998 891 3 658 562 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  149 299 133 797 

Varor under tillverkning  5 115 – 

Färdiga varor och handelsvaror  500 903 617 583 

Summa varulager m.m  655 317 751 380 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  190 413 292 086 

Övriga fordringar  776 454 695 586 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  468 537 383 680 

Summa kortfristiga fordringar  1 435 404 1 371 352 

    
Kassa och bank    
Kassa och bank  15 794 851 10 898 986 

Summa kassa och bank  15 794 851 10 898 986 

    
Summa omsättningstillgångar  17 885 572 13 021 718 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  21 884 463 16 680 280 
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Eget kapital och skulder 

SEK Noter 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  
  

Bundet eget kapital  
  

Aktiekapital 10 2 575 936 1 473 061 

Fond för utvecklingsutgifter  686 402 1 078 646 

Summa bundet eget kapital  3 262 338 2 551 707 

 
 

  
Fritt eget kapital  

  
Fri överkursfond  85 087 980 61 851 183 

Balanserat resultat  -51 958 925 -36 708 386 

Årets resultat  -19 028 904 -15 642 783 

Summa fritt eget kapital  14 100 151 9 500 014 

 
 

  
Summa eget kapital  17 362 489 12 051 721 

    
Långfristiga skulder 11   
Övriga skulder till kreditinstitut  1 333 333 2 000 000 

 
 

  
Summa långfristiga skulder  1 333 333 2 000 000 

    
Kortfristiga skulder  

  
Övriga skulder till kreditinstitut 11 666 667 666 667 

Leverantörsskulder  1 255 017 621 325 

Övriga skulder  200 176 146 306 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 066 781 1 194 261 

    

Summa kortfristiga skulder  3 188 641 2 628 559 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 884 463 16 680 280 
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Kassaflödesanalys 

SEK 
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -18 837 737 -15 393 783 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.   

Avskrivningar 596 388 596 388 

Erlagd ränta -191 167 -248 998 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

-18 432 516 -15 046 393 

   

Förändringar i rörelsekapital   
- Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 96 062 -212 961 

- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar -64 053 -512 550 

- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 560 082 -440 621 

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 840 425 -16 212 525 

   
Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -724 822 -644 131 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -211 895 – 

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -936 717 -644 131 

   
Finansieringsverksamheten 

Nyemission 24 339 673 23 983 478 

Upptagna lån – 1 500 000 

Amortering av lån -666 667 -333 334 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 673 006 25 150 144 

   
Årets kassaflöde 4 895 864 8 293 488 

   
Likvida medel vid årets början 10 898 986 2 605 498 

Likvida medel vid årets slut 15 794 851 10 898 986 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Valt regelverk 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 
 

Inkomstskatt 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. 
 

Offentliga bidrag 
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att 
få. Bidrag från staten som inte är förenade med en framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. 
 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid 
försäljning används även principen FIFO, vilket innebär att den vara som köps in först även säljs först.  
 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
 

Ersättning efter avslutad anställning 
I bolaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat 
belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. 
 

Ersättning vid uppsägning 
Ersättning vid uppsägning utgår vid beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte 
mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas 
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 
ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har 
överförts från företaget till köparen. 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

22 

 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.  Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn 
till väsentligt restvärde. Avskrivningar påbörjas när tillgången kan användas.  
 

Typ Nyttjandeperiod Procent 

Utvecklingsarbete 5 20 

Patent 7 14 

Övr Immateriella tillg 5 20 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Nedanstående nyttjandeperiods används. 

Typ Nyttjandeperiod Procent 

Inventarier och verktyg 5 20 

 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt. 
 
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital 
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver. 
 
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad 
checkkredit) / Summa kortfristiga skulder 
 



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

23 

Noter 

Not 2 Övriga rörelseintäkter  2021 2020 
        
Ersättning för sjuklönekostnader   13 600 10 776 
Kursvinst     21 860   2 633 
Övrigt           – 17000 
Summa     35 460 30 409 
        
Not 3 Ersättning till revisorer  2021 2020 
        
PWC        
Revisionsuppdrag     135 000 125 000 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag     62 000   18 000 
Summa     197 000 143 000 
        
Not 4 Operationella leasingavtal  2021 2020 
        
Förfallotid för framtida leasingavgifter     
  
Inom ett år     343 810 338 494 
Senare än ett år men innan fem år         –   28 254 
        
Kostnadsförda leasingavgifter      
  
Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret  484 428 397 410 
        
Ingångna väsentliga leasingavtal avser lokalhyra 
        
Not 5 Personal   2021 2020 
        
Löner och andra ersättningar      
  
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare  1 601 011 1 433 490 
Övriga anställda     4 705 024 3 591 507 
Totala löner och andra ersättningar   6 306 035 5 024 997 
        
Sociala kostnader och pensionskostnader      
Sociala kostnader     3 240 368 2 335 240 
(varav pensionskostnader)     1 190 048    847 344 
        
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 9 546 403 7 360 237 
        
Medelantalet anställda        
Kvinnor     7 6 
Män     1 - 
Medelantalet anställda     8 6 
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Not 6 Balanserade utgifter 
  för utvecklingsarbete 2021-12-31 2020-12-31 
        
Ingående anskaffningsvärden  1 961 193 1 961 193 
Utgående anskaffningsvärden  1 961 193     1 961 193 
         
Ingående avskrivningar     -882 547       -490 303 
Förändringar av avskrivningar        
Årets avskrivningar     -392 244       -392 244 
Utgående avskrivningar   -1 274 791       -882 547 
         
Redovisat värde       686 402      1 078 646 
        
Not 7 Patent 
 och varumärken   
                                                           2021-12-31        2020-12-31  
        
Ingående anskaffningsvärden patent och varumärke 2 610 239   1 966 108 
Omklassificering,   -150 600                   0 
Förändringar av anskaffningsvärden       
Inköp      524 022          644 131 
Utgående anskaffningsvärden  2 983 661    2 610 239 
         
Ingående avskrivningar patent och varumärke   -266 273      -147 929 
Förändringar av avskrivningar        
Årets avskrivningar     -118 344      -118 344 
Utgående avskrivningar     -384 617      -266 273 
         
Redovisat värde   2 599 044    2 343 366 
        
Not 8 Övriga immateriella  
 anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 
        
Ingående anskaffningsvärden     0     
Förändringar av anskaffningsvärden       
Omklassificering      150 600 
Inköp      200 800        
Utgående anskaffningsvärden     351 400         
         
Redovisat värde      351 400         

 
  



 
Årsredovisning, 2021 

Invent Medic Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556682-1046 
Nytänkargatan 4, 223 63 LUND  

25 

   
Not 9 Inventarier, verktyg och  
 installationer 2021-12-31  2020-12-31 
        
Ingående anskaffningsvärden     429 000       429 000 
Förändringar av anskaffningsvärden       
Inköp      211 895     – 
Utgående anskaffningsvärden     640 895       429 000 
         
Ingående avskrivningar      -193 050      -107 250 
Förändringar av avskrivningar        
Årets avskrivningar        -85 800        -85 800 
Utgående avskrivningar      -278 850      -193 050 
        
Redovisat värde       362 045       235 950 

 

Not 10 Antal aktier/värde 2021-12-31 2020-12-31 
        
Antal aktier, kvotvärde per aktie 0,1   25 759 363 14 730 608 
     25 759 363 14 730 608 
        
Not 11 Förfallotid skulder  2021-12-31 2020-12-31 
        
Långfristiga skulder        
Förfaller inom 1-5 år     1 333 333 2 000 000 
 
Kortfristiga skulder 
Förfaller inom ett år        666 667     666 667 
        
Not 12 Ställda säkerheter  2021-12-31 2020-12-31 
        
Företagsinteckningar     3 000 000 3 000 000 
        
Summa ställda säkerheter     3 000 000 3 000 000 

 

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

• Den 2 februari 2022 tecknades ett nytt distributörsavtal i Tyskland med Sayco Europe. Sayco har en 

lång erfarenhet inom försäljning av kontinensprodukter och besitter ett starkt nätverk inom Invent 

Medics fokusområde. 

• Den 17 februari 2022 meddelades att bolaget nu börjar erbjuda sin nyaste produkt Efemia 

Menstrual Cup i en klimatsmart singelförpackning.  Den nya förpackningen sänker 

distributionskostnaden samtidigt som energiåtgången minimeras vid transport och leverans. 

• Den 29 mars 2022 meddelade Invent Medic att bolaget certifierats under MDR och att 

produktionen under den nya CE-märkningen påbörjas under andra kvartalet. 
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• Den 29 mars meddelades att bolaget pausar samtliga förberedande aktiviteter i USA, inklusive 

bolagets FDA-ansökan för Efemia Bladder Support för att kunna prioritera utvalda europeiska 

marknader. Förberedelserna inför en lansering i USA kommer att återupptas när bolaget är redo 

för detta. 

• Den 29 mars meddelade bolaget att ett samarbete har inletts med Klara Stock Market Adviser för 

att identifiera potentiella förvärvs- eller fusionsalternativ. Detta är i enlighet med bolaget strategi 

att utöka produktportföljen och därmed kunna bära kostnaden för och dra nytta av bolagets 

välfungerande kvalitetssystem, processer för tillverkning och logistik samt försäljningskanaler på 

ett optimalt sätt. 

• Den 31 mars 2022 tecknades ett nytt distributörsavtal för Storbritannien och Irland med iMEDicare. 

iMEDicare har varit verksam som leverantör av produkter inom bäckenbottenhälsa sedan 2004 och 

bolaget ser goda möjligheter att nå ut till ett stort antal kvinnor med Efemia Bladder Support. 
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Underskrifter 

Lund den 13 april 2022 

 

 

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

Helen Richenzhagen  Helena Liljedahl  Anna Lindström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2022.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Invent Medic Sweden AB, org.nr 556682-1046 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Invent Medic Sweden AB för år 2021. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 11-26 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Invent Medic Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Invent Medic Sweden 
AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Invent Medic Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-10. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.] 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Invent Medic Sweden AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Invent Medic Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Malmö den 13 april 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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