
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § 
aktiebolagslagen 
 
 
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i Invent 
Medic Sweden AB (publ), org nr 556682-1046 (”Bolaget”), anföra följande: 
 
De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att 
årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 lämnades den 
13 april 2022 framgår enligt nedan. Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt 
efterföljande delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets webbplats, 
www.inventmedic.se. 
 
Väsentliga händelser rapporterade i delårsrapporter och som separata pressmeddelanden: 
• Den 2 maj 2022 meddelades att Invent Medic tecknar ramavtal med Region Stockholm 

avseende Efemia Bladder Support. 
• Den 4 maj 2022 meddelades att Invent Medic startar influensersamarbete med kvinnlig 

motorsportprofil. 
• Den 5 maj 2022 meddelades utfallet från årsstämman genom en stämmokommuniké. 
• Den 23 maj 2022 meddelades att Efemia Menstrual Cup lanseras hos STF i svenska 

fjällen som ett miljövänligt mensskydd för fjällturister. 
• Den 9 juni 2022 presenterade VD Anna Lindström bolagets förvärvsstrategi vid BioStock 

Investor Meeting. 
• Den 20 juni 2022 meddelades att Invent Medic tecknar ramavtal med Region Jönköping 

avseende Efemia Bladder Support. 
• Den 15 augusti 2022 meddelades att Efemia Menstrual Cup lanseras i Tyskland via 

Amazon. 
• Den 18 augusti 2022 meddelades att Invent Medic startar ett samarbete med klimakterie-

appen Oliva. 
• Den 23 augusti 2022 meddelades att Invent Medic blivit utsett att delta i ett svensk-

brittiskt tillväxtprogram inom Healthtech. 
• Den 20 september 2022 meddelades att Efemia Menstrual Cup kommer att inkluderas i 

Apoteas online-sortiment. 
• Den 28 september 2022 meddelades att Apotek Hjärtat tar in Efemia Menstrual Cup i sitt 

online-sortiment samt att den nordiska apoteksaktören Med24 beslutat att börja sälja både 
Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual Cup 

 
Övriga pressmeddelanden: 
Den 15 september meddelades att Efemia kontinensstöd finns med i ett reportage i 
hälsomagasinet I FORMs danska utgåva. 
 
Utöver vad som framgår av de pressmeddelanden och den övriga information som 
offentliggjorts av bolaget efter den 13 april 2022 då årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 
lämnades, främst delårsrapporterna för det första, andra och tredje kvartalet 2022, som 



offentliggjordes den 5 maj 2022, den 17 augusti 2022 respektive den 9 november 2022, har 
inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. 
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