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RubRik

 ∞ Den 29 mars presenterades positiva resultat från 
Invent Medics kliniska multicenterstudie med 
Efemia kontinensstöd. Vid användning reducerades 
urinläckaget med hela 77 procent hos kvinnor  
med ansträngningsinkontinens.

 ∞ Under april och maj genomfördes en nyemission  
som övertecknades kraftigt och tillförde bolaget  
19,3 MSEK innan emissionskostnader.

 ∞ Den 9 juli meddelades att Efemia erhållit  
CE-märkning och därmed  
marknadsgodkännande i Europa.

 ∞ Den 1 oktober lanserades Efemia på  
den svenska marknaden.

 ∞ Den 26 november meddelades att Invent Medic  
inlett en eftermarknadsstudie med Efemia  
i samarbete med Aller Media.

Utvalda 
händelser  
Under 2018

sammanfattnIng av året
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året I sammandr ag

resultat I korthet

KSEK 2018 
jan-dec

2017 
jan-dec

Rörelsens intäkter 485 847

Rörelsens kostnader -9 795 -8 995

Rörelsens resultat -9 310 -8 148

Årets resultat -9 311 -8 148

 ∞ Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK.

 ∞ Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK.

 ∞ Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 427 (694) KSEK.

 ∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 9 795 (8 995) KSEK. 

 ∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -9 311 (-8 148) KSEK.

 ∞ Resultat per aktie uppgick till -0,94 (-0,90) SEK.

 ∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 889 KSEK.

 ∞ Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas  

för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Bolagets formella årsredovisning omfattar sidorna 23-36.
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vd-sammanfattnIng och väsentlIga händelser 

vd karIn Bryder sammanfattar året 

2018 blev ett intensivt och framgångsrikt år för Invent Medic, och bolaget tog steget från 

utvecklingsbolag till kommersiell aktör. Huvudmålsättningen under året var att CE-märka och 
marknadslansera vår första produkt Efemia kontinensstöd, och det lyckades vi med. På vägen dit kunde 
vi presentera mycket positiva kliniska studieresultat för produkten, vilket bäddade för framgången i den 
nyemission som slutfördes i maj. Efter periodens slut tecknades distributionsavtal med de två största 
apotekskedjorna i Sverige, Apoteket AB samt Apotek Hjärtat.

väsentlIga händelser under 2018

Första kvartalet

• Den 8 mars meddelade Invent Medic att 
bolaget beslutat att utvidga lanseringen av sin 
första medicintekniska produkt TVS till både 
konsumentmarknaden och hälsovården.

• Den 15 mars föreslog Invent Medics styrelse en 
företrädesemission om 19,3 MSEK för finansiering 
av den utökade marknadslanseringen som tidigare 
kommunicerats. Förslaget godkändes vid en extra 
bolagsstämma.

• Den 29 mars presenterade Invent Medic de 
slutgiltiga resultaten från den kliniska studien med 
TVS.  Studien nådde sitt primära resultatmål. När 
kvinnorna använde TVS minskade deras läckage  
med i genomsnitt 77%.

andra kvartalet

• Den 12 april meddelades att  Invent Medic 
lämnat in ytterligare en patentansökan i USA och 
designregistreringar i för bolaget  
intressanta territorier.

• Den 4 maj meddelades att Invent Medics genomförda 
företrädesemisionen tecknats till 176%. Invent Medic 
erhöll därmed 19,3 MSEK före emissionskostnader.
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väsentlIga händelser, fortsättnIng

tredje kvartalet

• Den 9 juli meddelade Invent Medic att CE-
märkningen av TVS, bolagets första medicintekniska 
hjälpmedel, har godkänts. Det innebär att produkten 
är godkänd för försäljning på den europeiska 
marknaden. Marknadslanseringen av TVS i Sverige är 
planerad att genomföras efter sommaren 2018.

• Den 9 augusti meddelades att Invent Medic 
förberett ett antal aktiviteter inför och i samband 
med marknadslanseringen av bolagets produkt TVS. 
Aktiviteterna utgörs av deltagande vid relevanta 
konferenser och evenemang, initiala kontakter 
med apotek samt rekryteringen av en Supply Chain 
Manager med ansvar för Invent Medics produktflöde. 
Dessutom pågår större samarbeten på konsultbasis för 
att säkerställa den digitala marknadsföringen och en 
framtida lansering på den internationella marknaden.

• Den 19 september meddelade Invent Medic att den 
första produkten Efemia (tidigare benämnd TVS) 
lanseras i Sverige den 1 oktober 2018 under bolagets 
varumärke Arcamea. Produkten är utformad utifrån 
samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de 
vanligaste kirurgiska ingreppen, där en slynga placeras 
runt urinröret via slidväggen, men Efemia kräver ingen 
operation.

Fjärde kvartalet

• Den 1 oktober meddelades att produkten Efemia 
har lanserats via Arcameas e-handelsbutik. Arcamea 
är Invent Medics varumärke för produkter inom 
kvinnohälsa. E-handelsbutiken nås på  
www.arcamea.com.

• Den 11 december meddelade Invent Medic att 
Efemia utvärderas av en potentiell distributör i 
Tyskland. Den potentiella distributören fokuserar 
på urologirelaterade produkter och läkemedel 
och har ett stort antal kunder inom den tyska 
hälsovårdssektorn.

väsentliga händelser eFter periodens utgång

• Den 4 februari meddelades att Invent Medic tecknat 
avtal med Sveriges största apotekskedja Apoteket 
AB för inkludering av bolagets produkt Efemia 
kontinensstöd i Apotekets sortiment. Initialt blir 
Efemia, som säljs under Invent Medics kvinnohälso-
varumärke Arcamea, tillgänglig via Apotekets 
rikstäckande webbshop Apoteket.se. Inkluderingen 
i Apotekets sortiment är en viktig milstolpe för 
Invent Medic då produkten genom detta erhåller en 
betydligt bättre exponering mot breda kundgrupper 
i Sverige. Dessutom utgör en godkänd granskning av 
Apoteket ett viktigt erkännande av produkten.

• Den 19 februari meddelade Invent Medic att bolaget  
tecknat ett distributionsavtal för Danmark med 
Köpenhamnsbaserade Props & Pearls. Det omfattar 
rätt att marknadsföra och sälja Efemia kontinensstöd 
till hälsovårdsaktörer och privatkunder i landet. 
Produkten kommer att lanseras under Q1 2019.

8

http://www.arcamea.com
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vd karIn Bryder har ordet 

ett intensivt År med 
efemia-lanseringen 
som höjdpUnkt

Under 2018 tog Invent Medic stora steg framåt som bolag 
med lanseringen av vår första Arcamea-produkt Efemia 
kontinensstöd i oktober som höjdpunkt. Lanseringen 
föregicks av rapportering av kliniska studieresultat samt 
CE-märkning av produkten.

I 
nvent Medics betydande framsteg under 2018 
bygger på ett mångårigt utvecklingsarbete, vilket gör 
det extra inspirerande att äntligen kunna erbjuda 

produkten till kvinnor i Norden och snart andra delar av 
världen.

Vi har redan tagit emot många positiva kommentarer 
från Efemia-användare som indikerar en god balans 
mellan tillförlitlighet, funktionalitet och känsla, vilket 
är viktigt då gruppen är stor och heterogen med 
varierande behovsprofil. Omdömena om Efemia har 
även varit mycket positiva från viktiga yrkesgrupper 
inom hälsovården, som urologer och gynekologer, 
vilket också är mycket inspirerande. 

För Invent Medic utgjorde lanseringen startskottet 
för bolagets nya fas som kommersiell aktör, och vår 
expansionsstrategi med initialt fokus på Sverige och 
Norden följt av resten av Europa under 2019 och 
sedan USA ligger fast. Som en del av förberedelserna 
anställdes Helene Dahlberg med ansvar för att bygga 
upp vår logistikkedja. Jag är mycket stolt över det hårda 
arbete och nytänkande som alla mina medarbetare 
visade prov på inför och efter lanseringen.  

För att underlätta en snabb och effektiv expansion 
inleddes diskussioner med apotekskedjor, potentiella 
distributörer och andra aktörer redan innan Efemia blev 
CE-märkt. Det gjorde att vi kunde presentera de första 
avtalen med Apoteket AB och Apotek Hjärtat i Sverige 
samt det danska bolaget Props & Pearls redan i början av 
2019, bara ett fåtal månader efter marknadslanseringen.

Dessa aktörer kommer att bidra till en kraftigt ökad 
kännedom om Efemia i Sverige och Danmark. Vår 
förhoppning är att kunna redovisa en successivt ökande 
försäljning under 2019 och framåt i takt med att vi når ut 
till allt fler återkommande användare. 

Vår marknadssatsning leds sedan den 25 februari 2019 
av vår nya försäljningschef Kerstin Wäborg. Hennes 
mångåriga erfarenhet och breda kontaktnät är precis 
vad vi behöver för att kunna växla upp försäljningen på 
ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Med Sverige och Danmark aktiverade lägger vi nu 
i ytterligare en växel för att nå ut med Efemia även 
i resten av Norden, Europa och USA. I december 
meddelades att en stor potentiell distributör i 
Tyskland inlett en utvärdering av Efemia, och vi 
märker av ett betydande intresse även från andra 
större europeiska länder. 

Parallellt med lanseringen av Efemia utvärderas nya 
potentiella utvecklingsprojekt som passar in i bolagets 
profil. Att bidra till förbättrad hälsa och ett starkt 
välbefinnande för kvinnor över hela världen är en 
grundläggande drivkraft för oss, och den kommer att 
ta Invent Medic mycket långt.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

Lund, mars 2019
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L
anseringen av Efemia utgjorde startskottet för bolagets 

nya fas som kommersiell aktör, och vår expansionsstrategi 

med initialt fokus på Sverige och Norden följt av resten av 

Europa under 2019 och sedan USA ligger fast.

“
Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB
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Invent medIc – InnovatIonskr aft för kvInnors hälsa och välmående 

vIsIon och verksamhet

Invent Medics vision är att underlätta vardagen för 
världens kvinnor genom att förbättra deras hälsa och 
livskvalitet. Produktportföljen ska inkludera säkra, 
effektiva och trygga produkter som är lätta att  
använda i vardagen.

Inom kvinnohälsa äger Invent Medic 
varumärket Arcamea, och den första CE-märkta 
medicintekniska produkten Efemia lanserades som 
en Arcamea-produkt under hösten 2018. Efemia 
riktar sig till de miljontals kvinnor världen över som 
begränsas i sin vardag av ansträngningsinkontinens 
(urinläckage), och produkten har visat hög 
effektivitet och säkerhet i kliniska studier. 
Produkten är enkel att bära med sig och kan användas 
vid behov. Efemia erbjuds direkt till konsumenter i 
Sverige via Arcameas webbshop, www.arcamea.se, 
och inom kort på apoteket.se. I Danmark kommer 
konsumenter att erbjudas Efemia direkt i butik och 
via www.propsandpearls.com. Diskussioner pågår 
fortsatt med ytterligare aktörer inom hälsovård 
och kvinnohälsa inklusive fler apotekskedjor.

affärsmodell

Genom egen utveckling eller inköp av immateriella 
rättigheter kan Invent Medic ta fram produkter 
och tjänster med inga eller låga licenskostnader 
till rättighetsinnehavare. Bolaget äger i linje med 
denna strategi samtliga rättigheter till Efemia, och 
försäljningen av produkten kan därmed bedrivas 
effektivt i egen regi eller genom utlicensiering.

Under 2018 marknadslanserades Efemia och 
försäljningen i Sverige inleddes. Under 2019 
kommer bolaget att intensifiera sina marknads- 
och försäljningsaktiviteter på  hemmamarknaden 
Sverige med målet att öka efterfrågan från både 
konsumenter och aktörer inom hälsovården.  
Arbetet med att lansera produkten i övriga 
Europa och därefter i USA, via distributörer eller 
licenstagare, pågår parallellt med satsningen i 
Sverige. 

Vid försäljning via externa aktörer inom hälsovård 
och kvinnohälsa, inklusive apotek, fungerar Invent 
Medic som distributör med egen lagerhållning. 
Prisnivåer och övriga villkor förhandlas separat 
med varje aktör, och produkten kan komma att 

inkluderas i aktörens egen marknadsföring. Tack 
vare upphandlad, flexibel tillverkningskapacitet kan 
Bolagets lagerkostnader minimeras. Viktiga aktörer 
inom hälsovården inkluderar uroterapeuter, 
barnmorskor, gynekologer och urologer. Bolaget 
kommer att fokusera på att nå ut till dem via 
branschevent och personliga möten för att bygga 
relationer och förtroende samt öka kunskapen 
om produkten. I det fall en aktör inte önskar 
bedriva egen försäljning kan personalen istället 
rekommendera Arcameas webbshop.

När Invent Medic säljer produkten direkt till 
konsumenter via Arcameas webbshop erhåller 
bolaget samtliga intäkter, men samtidigt tillkommer 
kostnader för drift av webbshopen och kundtjänst, 
samt marknadsföring. Arcamea planerar att 
marknadsföra varumärket och produkten via 
sociala medier samt aktiviteter som kopplas till 
kvinnohälsa och en aktiv livsstil, exempelvis olika 
motionsevent.

http://www.arcamea.se
http://propsandpearls.com


Invent medIcs hIstorIk

2005

 ∞ Invent Medic bildas för att 
vidareutveckla Jan Claréns innovativa 
produkt TVS som lindrar vid kvinnlig 
ansträngningsinkontinens.

2006-2007

 ∞ Vidareutveckling tillsammans med Lars-Olof 
Henriksson ger en anatomiskt  
funktionell produkt.

2008

 ∞ En första patentansökan lämnas in. 

2009

 ∞ De första prototyperna tas fram för 
klinisk utvärdering.

2010

 ∞ Patentgodkännande erhålls i Sverige 
och Lars Persson engageras som 
styrelseordförande.

2011

 ∞ Småskalig produktion inleds.

2012-2013

 ∞ Samtal med marknadsintressenter visar 
på intresse för en CE-märkt produkt.

2014

 ∞ Bolaget beslutar att lansera produkter i 
egen regi och Karin Bryder anställs som VD.

2015

 ∞ Bidrag om 0,5 MSEK erhålls från statliga 
Vinnova för en marknadsundersökning.

 ∞ En riktad emission om cirka  
4 MSEK genomförs.

2016 

 ∞ En emission om 9 MSEK genomförs och 
bolaget noteras på Aktietorget.

 ∞ Storskalig produktion säkerställs hos den 
ledande europeiska tillverkaren TMRubber.

 ∞ Patentgodkännande erhålls i USA.

2017

 ∞ Patentgodkännande erhålls i Europa.

 ∞ Emission om 10,2 MSEK genomförs.

2018 

 ∞ Den kliniska studien med Efemia färdigställs 
med signifikant positiva resultat.

 ∞ En emission om 19,3 MSEK genomförs.

 ∞ Efemia erhåller CE-märkning och lanseras 
i Sverige under varumärket Arcamea.

 ∞ En eftermarknadsstudie inleds i 
samarbete med Aller Media.

Invent Medic Sweden AB (Publ) Årsredovisning 2018
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Invent Medics första produkt Efemia kontinensstöd är ett unikt, CE-märkt och patenterat medicintekniskt 
hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI). Produkten är tillverkad i mjuk, behaglig och flexibel silikon.

Efemia stödjer mitten av urinröret via slidväggen och är utformad så att den sitter kvar på plats och fungerar, 
även under rörelse. Produkten är utvecklad i enlighet med samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den 
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI, men kräver inte någon operation.

utformad för en Bred,  
InternatIonell målgrupp

Tack vare tre olika storlekar, enkelt handhavande och 
ett smidigt format vänder sig Efemia till ett mycket 
bred målgrupp, inklusive det stora antalet kvinnor 
som enbart upplever problem i vissa situationer.  

Det krävs inte något läkarintyg eller recept för 
att köpa Efemia, men Invent Medic lägger mycket 
resurser på att utbilda olika hälsovårdsaktörer så 
att de skall kunna rekommendera produkten till sina 
patienter vid behov.

löpande IntäktspotentIal

För att säkerställa god funktionalitet och hygien 
rekommenderas att Efemia byts var tredje månad. 
Det innebär att det finns goda möjligheter för Invent 
Medic att bygga upp långsiktiga kundrelationer som 
ger upphov till ett kontinuerligt och förutsägbart 
kassaflöde till bolaget.

efemIa kontInensstöd – InnovatIv produkt för kvInnor med suI



a: stödjerIngar

fr am

B: handtag

Bak
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Efemia har visat upp signifikant positiva resultat 
i en klinisk studie samt i en eftermarknadsstudie. 
Bolaget planerar även en uppföljningsstudie med 
deltagare från den genomförda kliniska studien.

klInIsk studIe – färdIgställd  
under våren 2018
I en randomiserad kontrollerad multicenterstudie 
med Efemia där 97 kvinnor deltog visade 
sig produkten reducera urinläckage med i 
genomsnitt 77 %. Studien koordinerades av Aino 
Fianu Jonasson (seniorforskare vid Karolinska 
Universitetssjukhuset).

eftermarknadsstudIe – färdIgställd  
I mars 2019
I november 2018 inledde Invent Medic en 
eftermarknadsstudie med Efemia kontinensstöd 
tillsammans med Aller media, Sveriges största 
utgivare av populärtidskrifter. I mars 2019 (efter 
periodens slut) meddelades att studien visat 
på en signifikant förbättring av livskvaliteten 
hos kvinnor med självdiagnosticerad 
ansträngningsinkontinens. Hela 83 procent 
av deltagarna uppgav att Efemia underlättade 
deras dagliga liv. Totalt ingick 40 kvinnor med 
en medelålder om 58 år som rekryterats bland 
kvinnliga läsare av livsstilsmagasinet Femina. Av 
dessa fullföljde 30 hela undersökningen.

uppföljnIngsstudIe – planer ad att 
genomför as under 2019
Utöver denna eftermarknadsstudie genomför 
Invent Medic en liknande studie i samarbete 
med Aino Fianu Jonasson, docent vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och specialist inom 
urogynekologi. Denna studie riktar sig till 
deltagare som medverkade i den genomförda 
kliniska studien. Det ger möjlighet att erhålla 
resultat från en målgrupp som har blivit kliniskt 
diagnostiserade med ansträngningsinkontinens.

KlinisK a studier och eftermarKnadsstudie 
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Intervju med ledande forsk are Inom urogynekologI

Aino Fianu Jonasson är senior forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och ansvarade för 
att koordinera den genomförda kliniska studien med Efemia.

Hur tycker du att samarbetet fungerade med Invent Medic  
kring den kliniska studien?

–Alldeles utmärkt. Invent Medic är lätta att få kontakt med och vi 
hade en öppen och bra dialog under hela perioden. Då det behövdes 
korrigeringar lyssnade de på mina inlägg och visade på smidighet, 
speciellt kring protokollet.

Kan du säga något om responsen från deltagarna i studien?
–De flesta var nöjda. En del blev helt torra, vilket är fantastiskt. Om man 
ser till den designutveckling som skett sedan studien så ser Efemia ut att 
vara ännu mer användarvänlig nu. Jag tror på Efemia. Det kan behövas 
ytterligare storlekar, det skulle vara intressant att undersöka.

Baserat på resultaten från den kliniska studien och din övriga 
erfarenhet, vilka patientgrupper tycker du att Efemia passar för?
–Efemia fungerar för alla kvinnor med ansträngningsinkontinens och blandinkontinens där huvuddelen är 
ansträngningsinkontinens. Produkten är även intressant för kvinnor med trängningsinkontinens, men för 
att veta det behövs ytterligare studier. 

”Förvånansvärt lätt att använda. Och med bästa resultat!” 

”Jag har bara använt den vid träning och då har den fungerat perfekt.” 

”Det går väldigt bra att åka skidor och lift med Efemia, skönt att slippa läckage när 

det är väldigt puckligt i backen.”

Så tycker kvinnor Som använder efemia
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Invent Medic ser betydande värdeskapande 
potential i att inkludera ytterligare produkter i sin 
portfölj under de närmaste åren. Processen med att 
utvärdera potentiella produkter pågår löpande med 
bolagets marknadsetablering i Europa och därefter 
USA. 

Primärt eftersöks produkter som är så pass långt 
gångna i utvecklingsprocessen att de kan tas till 
marknad på ett både tids- och kostnadseffektivt 
sätt. Sådana förvärv bör kunna skapa stort värde 
både för uppfinnaren och Invent Medic tack 
vare den tillverknings- och distributionskedja 
samt varumärkeskännedom som nu skapas för 
Arcamea/Efemia.

Produkter inom kvinnohälsa kommer att 
samlas inom varumärket Arcamea, men även 
andra närliggande potentiella produkter och 
varumärken som främjar kvinnors livskvalitet 
och välbefinnande kan komma att utvärderas. 
Invent Medic har redan idag en koncernstruktur 
som gör det möjligt att på ett effektivt sätt skapa 
ytterligare varumärken vid behov.

Produktutveckling

I
nvent Medic ser betydande 

värdeskapande potential 

i att inkludera ytterligare 

produkter i sin portfölj

“
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ImmaterIella tIllgångar och patentstr ategI

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.

I dagsläget inkluderar portföljen samtliga rättigheter till bolagets första produkt, Efemia kontinensstöd. 
Invent Medic är således inte beroende av annan parts patent, licenser, industriella, kommersiella eller 
finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser för att kunna genomföra den planerade, successiva 
globala marknadslanseringen av produkten.

En successiv utökning av antalet patent och de regioner som omfattas av patenten förväntas över tid i 
takt med att produktutbudet och Invent Medics geografiska räckvidd blir mer omfattande. 

Invent medIcs ImmaterIella r ättIgheter

Rättighetstyp Ärendenummer Status Giltighetstid

Patent – vaginal produkt

Europa1 2376020 Godkänt 2029-12-17

USA 9,445,882 Godkänt 2030-12-29

USA 15/243,834
Besked om kommande 

godkännande

Patent – vaginal produkt 2

Sverige – prioriterad 
ansökan

1850402-7 Under behandling

Design – vaginalplugg

Australien 201816052 Godkänt 2028-10-10

Kanada 183988 Under behandling

Kina Under behandling

EU 005230521 Publicerat 2043-04-11

Japan 2018-022275 Under behandling

Sydkorea 30-2018-0046675 Under behandling

Ryssland 2018504391 Under behandling

USA 29666186 Under behandling

Varumärke - Efemia

EU 017994075 Under behandling

Norge 201816224 Under behandling

1) Validerat i Schweiz, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, 

Irland, Island, Italien, Litauen, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien.
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marknadsuppsk attnIng och  
ekonomIsk potentIal

Cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär 
kopplade till ansträngningsinkontinens enligt 
Bolagets uppskattning, vilket innebär att den 
potentiella marknaden för ett icke-kirurgiskt 
hjälpmedel som Efemia är omfattande. Målgruppen 
utgörs av de kvinnor som upplever besvär men av 
olika skäl inte kan eller önskar genomgå kirurgisk 
behandling, och de som väntar på kirurgisk 
behandling.  

Idag använder cirka 400 000 kvinnor (i åldern 
45–70 år) i Sverige någon form av skydd mot 
urinläckage och är därmed potentiellt regelbundna 
användare. Enligt Bolagets bedömning är den 
primära målgruppen kvinnor med besvär dagligen 
eller någon gång varje vecka, vilket uppskattningsvis 
motsvarar drygt 300 000 kvinnor i Sverige. Vidare 
rekommenderas att produkten byts var tredje 
månad, vilket innebär att en användare behöver fyra 
stycken per år.

konkurrenter

Det finns flera olika typer av produkter som kan 
anses konkurrera med Invent Medics produkt Efemia 
kontinensstöd. De två främsta produktkategorierna 
är olika typer av mjuka/uppsamlande 
inkontinensskydd samt vaginalproppar i plast- eller 
silikonmaterial. 

Efemias unika konstruktion som ger ett bekvämt 
stöd till kroppens naturliga funktion särskiljer 
enligt bolagets bedömning Efemia från samtliga 
konkurrenter. Detta innebär att Invent Medic ser 
stor potential att ta marknadsandelar från båda 
dessa konkurrerande produktkategorier.

marknad och fr amtIdsutsIkter
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efemIas huvudmarknader och expansIonsplan

USA

Antal kvinnor med SUI: ca 16 000 000 

Efemia tillgänglig: Planerad lansering efter Europa 

Europa (exklusive Norden)

Antal kvinnor med SUI: ca 24 000 000

Efemia tillgänglig: Planerad lansering efter Norden

Utvärdering: Pågående utvärdering av en betydande potentiell

distributör i Tyskland med fokus på urologirelaterade produkter

Sverige

Antal kvinnor med SUI: ca 500 000 

Efemia tillgänglig: Från och med oktober 2018

Distribution: Arcamea (arcamea.se), Apoteket AB (www.apoteket.se),

Apotek Hjärtat (www.apotekhjartat.se)

Utvärdering: Diskussioner pågår med ytterligare apotekskedjor

Norge

Antal kvinnor med SUI: ca 290 000 

Efemia tillgänglig: Planerad lansering under 2019

Utvärdering: Inledande kontakter under H1 2019

Danmark

Antal kvinnor med SUI: ca 260 000 

Efemia tillgänglig: Från och med Q1 2019

Distribution: Props and Pearls (www.propsandpearls.com)

2 0
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Under 2019 och framåt kommer Invent Medic att fokusera på att bredda sin marknadsnärvaro och 
distributionen för Efemia i Norden och övriga Europa. Det kommer att ske såväl i egen regi med huvudfokus 
på Sverige som via distributörer eller licenstagare på övriga europeiska marknader. 

B
olaget märker redan av ett stort intresse för 
produkten från flera relevanta europeiska aktörer, 
och en utvärdering av en stor potentiell distributör i 

Tyskland inleddes i slutet av 2018. En marknadslansering 
i USA är planerad till efter att produkten är ordentligt 
etablerad i Europa.

Parallellt med marknadsetableringen kommer Invent 
Medic att utvärdera ytterligare närliggande produkter 
och projekt som går att ta till marknaden på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta förväntas 
leda till en successiv breddning av bolagets portfölj 
med produkter som främjar kvinnors livskvalitet och 
välbefinnande.s

Fr amtidsutsikter 

Invent Medic Sweden AB (Publ) Årsredovisning 2018

B
olaget märker redan av ett stort 

intresse för produkten från flera 

relevanta europeiska aktörer.”

“



RubRik

 ∞ Distributionsavtal för Efemia tecknade med flera stora svenska  

apotekskedjor (genomfört under Q1 2019)

 ∞ Lansering av Efemia i Danmark (genomförd under Q1 2019)

 ∞ Lansering av Efemia i Norge

 ∞ Påbörjad uppföljningsstudie med Efemia

 ∞ Lansering av Efemia i Europa utanför Norden

förväntade mIlstolpar under 2019

2 2

Invent Medic Sweden AB (Publ) Årsredovisning 2018
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förvaltnIngsBer ättelse

InformatIon om verksamheten

Invent Medic Sweden AB (Publ), 556682-1046, med 
säte i Lund, bedriver verksamhet som omfattar 
produktutveckling och marknadsföring av nya och 
innovativa produkter till kvinnor med målsättningen 
att förbättra deras hälsa och livskvalitet. 

väsentlIga händelser under 
r äkensk apsåret

Första kvartalet

 ∞ Den 8 mars meddelade Invent Medic att 

Bolaget beslutat att utvidga lanseringen av sin 

första medicintekniska produkt TVS till både 

konsumentmarknaden och hälsovården.

 ∞ Den 15 mars meddelades att Invent Medics 

styrelse kallar till en extra bolagsstämma med 

förslag om en företrädesemission. Styrelsen 

föreslår en företrädesemission om 19,3 MSEK 

för finansiering av den tidigare kommunicerade 

utökade marknadslanseringen.

 ∞ Den 29 mars presenterade Invent Medic 

de slutgiltiga resultaten från den kliniska 

studien med TVS.  Studien nådde sitt primära 

resultatmål. När kvinnorna använde TVS 

minskade deras läckage med i genomsnitt 77%.

andra kvartalet

 ∞ Den 12 april meddelades att  Invent Medic 

lämnat in en ytterligare patentansökan i 

USA och designregistreringar i för bolaget 

intressanta territorier.

 ∞ Den 4 maj meddelades att Invent Medics 

genomförda företrädesemisionen tecknats till 

176%. Invent Medic erhöll därmed 19,3 MSEK 

före emissionskostnader.

tredje kvartalet

 ∞ Den 9 juli meddelade Invent Medic att 

CE-märkningen av TVS, bolagets första 

medicintekniska hjälpmedel, har godkänts. 

Det innebär att produkten är godkänd för 

försäljning på den europeiska marknaden. 

Marknadslanseringen av TVS i Sverige är 

planerad att genomföras efter sommaren 2018.

 ∞ Den 9 augusti meddelades att Invent Medic 

förberett ett antal aktiviteter inför och i 

samband med marknadslanseringen av 

bolagets produkt TVS. Aktiviteterna utgörs 

av deltagande vid relevanta konferenser och 

evenemang, initiala kontakter med apotek samt 

rekryteringen av en Supply Chain Manager 

med ansvar för Invent Medics produktflöde. 

Dessutom pågår större samarbeten på 

konsultbasis för att säkerställa den digitala 

marknadsföringen och en framtida lansering på 

den internationella marknaden.

 ∞ Den 19 september meddelade Invent Medic att 

den första produkten Efemia (tidigare benämnd 

TVS) lanseras i Sverige den 1 oktober 2018 

under bolagets varumärke Arcamea. Produkten 

är utformad utifrån samma vetenskapliga 

principer som tillämpas vid de vanligaste 

kirurgiska ingreppen, där en slynga placeras 

runt urinröret via slidväggen, men Efemia 

kräver ingen operation. 

Fjärde kvartalet

 ∞ Den 1 oktober meddelas att produkten Efemia 

har lanserats via Arcameas e-handelsbutik. 

Arcamea är Invent Medics varumärke för 

produkter inom kvinnohälsa. E-handelsbutiken 

nås på www.arcamea.com.

 ∞ Den 11 december meddelade Invent Medic att 

Efemia utvärderas av en potentiell distributör 

i Tyskland. Den potentiella distributören 

fokuserar på urologirelaterade produkter och 

läkemedel och har ett stort antal kunder inom 

den tyska hälsovårdssektorn.
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SEK Aktiekapital Fond för 
utv.utgifter Överkursfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 
2018-01-01

902 250 1 533 518 20 676 896 -6 960 936 -8 148 365 8 003 363

Resultatdisposition 
enligt bolagsstämman

Balanseras i ny räkning -8 148 365 8 148 365 0

Förändring av fond för 
utv.utg

329 616 -329 616 0

Nyemission 128 893 19 205 027 19 333 920

Kostn. hänförliga till 
emission

-1 572 300 -1 572 300

Årets resultat -9 310 943 -9 310 943

Belopp vid årets  
utgång 2018-12-31

1 031 143 1 863 134 38 309 623 -15 438 917 -9 310 943 16 454 040

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

KSEK 2018 
jan-dec

2017 
jan-dec

2016 
jan-dec

2014-07-01-
2015-12-31

2013-07-01-
2014-06-30

Nettoomsättning, KSEK 58 135 0 500 0

Resultat efter finansiella poster, KSEK -9 311 -8 148 -4 243 -1 157 -45

Soliditet % 92 84 89 81 20

Kassalikviditet % 981 449 701 466 32

FLERÅRSÖVERSIKT

Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, om inget annat anges.
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SEK Aktiekapital

Medel att disponera

Balanserat resultat -15 438 917

Överkursfond 38 309 623

Årets resultat -9 310 943

Summa 13 559 769

Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning 13 559 763

Summa 13 559 763

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATDISPOSITION
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resultatr äknIng

SEK Noter 2018 
jan-dec

2017 
jan-dec

Rörelseintäkter m.m.

Nettoomsättning 40 744 0

Aktiverat arbete för egen räkning 427 676 693 946

Övriga rörelseintäkter 1 17 000 153 541

Summa rörelseintäkter m.m. 485 420 847 487

Rörelsekostnader

Handelsvaror -16 041 0

Övriga externa kostnader 2 - 4 339 362 -6 213 579

Personalkostnader 3 -5 178 836 -2 750 312

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-170 358 -31 896

Övriga rörelsekostnader -90 620 0

Summa rörelsekostnader -9 795 217 -8 995 787

Rörelseresultat - 9 309 797 -8 148 300

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-1 146 -65

-1 146 -65

Resultat efter finansiella poster -9 310 943 -8 148 365

Resultat före skatt -9 310 943 -8 148 365

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -9 310 943 -8 148 365
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SEK Noter 2018 
31 dec

2017 
31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten, patent och 
varumärke

4,5 3 522 259 2 727 543

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 522 259 2 727 543

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 407 550 108 998

Summa materiella anläggningstillgångar 407 550 108 998

Summa anläggningstillgångar 3 929 809 2 836 541

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 224 515 -

Färdiga varor och handelsvaror 209 050 18 774

Summa varulager 433 565 18 774

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 341 988 474 835

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

233 180 120 119

Summa kortfristiga fordringar 575 168 594 954

Kassa och bank

Kassa och bank 12 888 568 6 026 764

Summa kassa och bank 12 888 568 6 026 764

Summa omsättningstillgångar 13 897 301 6 640 492

SUMMA TILLGÅNGAR 17 827 110 9 477 033

Balansr äknIng
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eget k apItal och skulder

SEK 2018 
31 dec

2017 
31 dec

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 031 143 902 250

Fond för utvecklingsutgifter 1 863 134 1 533 518

Summa bundet eget kapital 2 894 277 2 435 768

Fritt eget kapital

Överkursfond 38 309 623 20 676 896

Balanserat resultat -15 438 917 -6 960 936

Årets resultat -9 310 943 -8 148 365 

Summa fritt eget kapital 13 559 763 5 567 595

Summa eget kapital 16 454 040 8 003 363

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 581 601 820 626

Övriga skulder 100 572 89 802

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

690 897 563 242

1 373 070 1 473 670

17 827 110 9 477 033
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kassaflödesanalys

SEK 2018 
jan-dec

2017 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -9 309 797 -8 148 300

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

- Avskrivningar 170 359 31 896

- Rearesultat 87 734 -

- Aktiverat arbete -427 676 -693 946

Erlagd ränta -1 146 -65

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-9 480 526 -8 810 415

Förändringar i rörelsekapital

- Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -414 790 -18 775

- Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 18 664 -37 843

- Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder -99 459 594 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 976 131 -8 272 654

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -494 685 -502 291

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -429 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -923 685 -502 291

Finansieringsverksamheten

Nyemission 17 761 620 9 169 140

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 761 620 9 169 140

Årets kassaflöde 6 861 804 394 195

Likvida medel vid årets början 6 026 764 5 632 569

Likvida medel vid årets slut 12 888 568 6 026 764
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tIlläggsupplysnIngar

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.

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.

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
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Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Nedanstående nyttjandeperiods används.

Nyckeltalsdefinitioner

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Nedanstående nyttjandeperiods används. Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens 
flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital 
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa 
kortfristiga skulder

noter

Typ Nyttjandeperiod Procent

Inventarier och verktyg 5 20

Not 1 - Övriga rörelseintäkter  2018 2017

Bidrag Vinnova 17 000 153 000

Kursvinster - 541

Summa 17 000 154 541

Not 2 - Ersättning till revisorer  2018 2017

PWC

Revisionsuppdrag 71 000 68 000

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag

- 18 000

Övriga tjänster 21 000 12 000

Summa 92 000 98 000

forts. tIllläggsupplysnIngar / noter
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noter forts.

I personalnot för 2017 ingår kostnader från både personalkostnader och övriga externa kostnader 
i resultaträkningen. 
I övriga externa kostnader ingår 594 000 SEK som är konsultarvode till VD t.o.m 2017-06-30. 
Fr.o.m 2017-07-01 är VD anställd i bolaget.

Not 3 - Personal  2018 2017

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD samt motsvarande 
befattningshavare

1 772 756 1 762 349

Övriga anställda 1 716 558 832 104

Totala löner och andra ersättningar 3 489 314 2 594 453

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader 1 641 433 744 997

(varav pensionskostnader) 438 675 141 968

Totala löner, andra ersättningar, sociala 
kostnader och pensioner

5 130 747 3 339 450

Medelantal anställda

Kvinnor 4 3

Medelantal anställda 4 3
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Not 4 - Balanserade utgifter, patent och varumärke 2018 
31 dec

2017 
31 dec

Ingående anskaffningsväden patent och varumärke 1 194 025 691 734

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 494 685 502 291

Utgående anskaffningsvärden 1 688 710 1 194 025

Ingående avskrivningar patent och varumärke 0 0

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -29 585 0

Utgående avskrivningar -29 585 0

Redovisat värde 1 659 125 1 194 025

Not 5 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2018 
31 dec

2017 
31 dec

Ingående anskaffningsvärde 1 533 518 839 572

Förändringar av anskaffningsvärden

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 427 676 693 946

Utgående anskaffningsvärden 1 961 193 1 533 518

Ingående avskrivningar 0 0

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -98 059 0

Utgående avskrivningar -98 059 0

Redovisat värde 1 863 134 1 533 518

noter forts.
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noter forts.

Not 6 - Inventarier, verktyg och 
installationer

2018 
31 dec

2017 
31 dec

Ingående anskaffningsvärde 159 500 159 500

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 429 000 0

Försäljningar/utrangeringar -159 500 0

Utgående anskaffningsvärden 429 000 159 500

Ingående avskrivningar -50 502 -18 606

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. 
utrangeringar

71 766 0

Årets avskrivningar -42 714 -31 896

Utgående avskrivningar -21 450 -50 502

Redovisat värde 407 550 108 998

Not 7 - Eventualförpliktelser 2018 
31 dec

2017 
31 dec

Eventualförpliktelser 300 000 300 000

Ansvarsförbindelse kopplat till erhållen insats mot framtida förpliktelser att  
betala royalty på intäkter från utvecklingsprojekt.
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väsentliga händelser eFter periodens utgång

 ∞ Den 4 februari meddelades att Invent Medic 

tecknat avtal med Sveriges största apotekskedja 

Apoteket AB för inkludering av bolagets produkt 

Efemia kontinensstöd i Apotekets sortiment. 

Initialt blir Efemia, som säljs under Invent 

Medics kvinnohälso-varumärke Arcamea, 

tillgänglig via Apotekets rikstäckande webbshop 

Apoteket.se. Inkluderingen i Apotekets sortiment 

är en viktig milstolpe för Invent Medic då 

produkten genom detta erhåller en betydligt 

bättre exponering mot breda kundgrupper i 

Sverige. Dessutom utgör en godkänd granskning 

av Apoteket ett viktigt erkännande av produkten. 

 ∞ Den 19 februari meddelade Invent Medic att 

bolaget  tecknat ett distributionsavtal för 

Danmark med Köpenhamnsbaserade Props & 

Pearls. Det omfattar rätt att marknadsföra och 

sälja Efemia kontinensstöd till hälsovårdsaktörer 

och privatkunder i landet. Produkten kommer 

att lanseras under Q1 2019.
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underskrIfter

LUND DEN 29 MARS, 2019

Lars Persson Styrelseordförande 

Lars Wilander  Styrelseledamot 

Gun-Britt Fransson Styrelseledamot

Helena Liljedahl Styrelseledamot

Johan Wennerholm Styrelseledamot

Karin Bryder Verkställande Direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 
5 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson 

Auktoriserad Revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE

rapport om årsredovIsnIngen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Invent Medic Sweden AB (Publ) för år 2018. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 23-36 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 AB (Publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2018 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 (Publ).

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 
(Publ) 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 5-22. 
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.

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.

http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar
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och andr a författnIngar

rapport om andr a kr av enlIgt  
lagar och andr a författnIngar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Invent Medic Sweden AB 
(Publ) för år 2018 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 (Publ) 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.

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 5 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Nilsson

Auktoriserad revisor
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Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden

Telefon: +46 (0)723 811 710 Medicon Village

info@inventmedic.com Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige

Årsstämma 2019 | 2019-05-03

Delårsrapport Q1 2019 | 2019-05-03

Delårsrapport Q2 2019 | 2019-08-22

Delårsrapport Q3 2019 | 2019-10-31

Bokslutskommuniké 2019 | 2020-02-24

Vid frågor vänligen kontakta:

tel:+46 (0)723 811 710
http://propsandpearls.com
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