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Inbjudan till teckning av units 
i Brighter AB (publ).

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.
För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 30 september 2022, eller
• senast den 27 september 2022 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR
BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER, SE ”VIKTIG INFORMATION”.

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs 
enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller 
väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.
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Viktig information.
Vissa definitioner.
Med “Brighter” eller “Bolaget” avses Brighter AB (publ), org. 
nr 556736–8591. Med ”Prospektet” avses detta EU-tillväxtpro-
spekt. Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses 
erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt 
teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med ”Mangold” avses 
Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585–1267. Med 
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. 
Med ”Synch” avses Synch Advokat AB, org. nr 556955–6656. 
Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget 
annat anges. Med ”TSEK” avses tusen SEK och med ”MSEK” 
avses miljoner SEK. Med ”USD” avses amerikanska dollar och 
med ”EUR” avses euro.

Upprättande och registrering av Prospektet.
Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. 
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, 
som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Finansin-
spektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens 
som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospek-
tet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som 
avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxt-
prospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. God-
kännandet och registreringen innebär inte att Finansinspek-
tionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga 
eller fullständiga. Investerare bör göra sin egen bedömning av 
huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som av-
ses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt 
av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet 
i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare.
Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars 
deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller 
registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som 
krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras 
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas 
till eller i något land där detta skulle förutsätta att några såda-
na ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna stri-
da mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, 
betalda tecknade units (”BTU”) eller de nyemitterade aktier eller 
teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta 
Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt 
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, 
eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet 
omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad 
adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Ze-
eland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något an-
nat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider 
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare 
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd 
vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får 
uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner 
inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i 
eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare 
med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna 
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och 
investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. 
När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig 
på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och 
överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig 

på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till 
detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan 
information eller göra några andra uttalanden än de som finns 
i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller 
sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av 
Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller 
sådana uttalanden.

Nasdaq First North Growth Market.
Brighters aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, 
som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. 
Brighter har sedan den 25 augusti 2022 observationsstatus. 
Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market 
omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som 
är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First 
North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat 
för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i 
de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som 
handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld 
än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information.
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget 
bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt 
och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information 
som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden 
har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller vilseledande. 

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom 
uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida 
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. 
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet 
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i 
Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realise-
ras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. 
Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden 
till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter 
tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som 
följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde.
För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehava-
ren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units 
senast den 30 september 2022, eller senast den 27 september 
2022 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för 
teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla 
sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktie-
ägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank 
eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för 
instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. 

Presentation av finansiell information.
Viss finansiell och annan information som presenteras i Pro-
spektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig 
för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa 
kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då 
belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer 
särskilt i avsnittet ”Finansiell information” samt i de årsredo-
visningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så 
uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats 
eller reviderats av Bolagets revisor.
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Handlingar införlivade genom 
hänvisning.
Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till 
vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument 
ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom 
hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.brighter.se, eller erhållas av Bolaget i 
pappersformat vid adress Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet 
är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Brighters eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna informa-
tion införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Brighters eller tredje parts hemsida har inte granskats 
och godkänts av Finansinspektionen.

• Brighters årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 40), balansräkning (s. 41), 
kassaflödesanalys (s. 43), noter (s. 48–75) och revisionsberättelse (s. 77–79). 
Länk: https://brighter.se/download/3239/ 

• Brighters årsredovisning för räkenskapsåret 2020: Resultaträkning (s. 38), balansräkning (s. 39), 
kassaflödesanalys (s. 41), noter (s. 46–75) och revisionsberättelse (s. 77–79). 
Länk: https://brighter.se/download/2616/ 

• Brighters delårsrapport för det andra kvartalet 2022: Resultaträkning (s. 13), balansräkning (s. 14), 
kassaflödesanalys (s. 16), och noter (s. 19-23). 
Länk: https://brighter.se/download/3603/
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Sammanfattning.

Värdepapperens namn och ISIN-kod.
Erbjudandet omfattar units bestående av fem (5) aktier 
och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 
TO9 i Brighter. 

Aktierna har kortnamnet BRIG och ISIN-kod 
SE0004019545. Teckningsoptionerna har kortnamnet 
BRIG TO9 och ISIN-kod SE0018537862.

Namn på och kontaktuppgifter för emitten-
ten, inbegripet identifieringskod för juridiska 
personer (LEI).
Namn: Brighter AB (publ)
Adress: Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista 
Besöksadress: Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
E-post: ir@brighter.se
Telefon: +468-550 088 20
Hemsida: www.brighter.se
LEI-kod: 5299001CH8K0RXSYV047

Information om behörig myndighet som 
godkänt Prospektet.
Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 
tel. 08 – 408 980 00, www.fi.se.

Datum för godkännande av Prospektet.
Prospektet godkändes den 14 september 2022.

Varning.
Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till 
EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värde-
papperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxt-
prospektet i sin helhet.

Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investera-
de kapital.

Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxt-
prospektet görs i domstol kan den investerare som är 
kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna 
bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-till-
växtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som 
har presenterat sammanfattningen, inklusive översätt-
ningar av denna, men enbart om sammanfattningen 
är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med 
de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den 
tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet 
inte ger den nyckelinformation som investerare behöver 
vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda 
värdepapperen.

Information om emittenten.
Brighter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag 
bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. 
Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolagets VD är Erik Lissner.

Brighter verkar inom medicinteknik och verksamheten är 
fokuserad på att bemöta ett flertal pågående föränd-
ringar i samhället. Det pågår en global samhällsutveck-
ling som påverkas av demografiska och sociala skiften, 
där befolkningen når en allt högre medelålder och 
sjukdomar såsom diabetes ökar. Det tekniska skiftet har 
accelererat i spåren av Covid-19, där utbrottet av pan-
demin har förändrat beteendet inom både hälso- och 
sjukvården samt även på individnivå. Dessutom råder 
det en ökande efterfrågan på produkter och tjänster som 
effektiviserar sjukvården, samtidigt som behandlingen 
leder till en mer exakt diagnos och lägre behandlings-
kostnad per patient. Brighters produktportfölj svarar 
väl upp mot denna utveckling, där efterfrågan ökar på 
såväl nya digitala lösningar som tekniska verktyg, vilka 
skräddarsyr en effektiv behandling genom analys av 
personlig data, livsstil och hälsa.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, 
såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska per-
soner som äger fem procent eller mer av samtliga aktier 
och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen 
nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av 
någon enskild part.

Inledning.

Nyckelinformation om 
emitteten.

Ägarförhållanden per den 30 juni 2022. Kapital (%) Röster (%)
Försäkringsbolaget Avanza Pension 6,58 6,58
Övriga aktieägare 93,42 93,42
Totalt 100,00% 100,00%
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SAMMANFATTNING.

Bolagets resultaträkning i sammandrag.
TSEK 2021-01-01  

- 2021-12-31
2020-01-01

- 2020-12-31
2022-01-01

- 2022-06-30
2021-01-01

- 2021-06-30
Nettoomsättning 1 266 1 665 536 705
Rörelseresultat -185 480 -207 034 -88 992 -91 691
Periodens resultat -210 442 -244 153 -90 447 -126 118

Bolagets balansräkning i sammandrag.
TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2022-06-30 2021-06-30
Summa tillgångar 268 745 338 917 243 373 317 934
Summa eget kapital 206 553 252 023 213 895 248 533

Bolagets kassaflöde i sammandrag.
TSEK 2021-01-01  

2021-12-31
2020-01-01
2020-12-31

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-06-30

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-107 137 -193 798 -60 380 -76 506

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-22 983 -102 153 -13 928 -22 744

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

154 602 290 764 65 765 110 943

Alternativa nyckeltal.
TSEK 2021-01-01  

- 2021-12-31
2020-01-01

- 2020-12-31
2022-01-01

- 2022-06-30
2021-01-01

- 2021-06-30
Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad  Ej reviderad

Nettoomsättning 1 266 1 665  536  705
Rörelseresultat  -185 480 -207 034 -88 992 -91 691
Resultat från perioden  -210 442 -244 152 -90 447 -126 118
Eget kapital per aktie 0,59 1,23 0,31 0,81
Rörelsemarginal, % Negativ Negativ Negativ Negativ
Soliditet, % 76,86 74,36 87,89 78,17
Nettoskuldsättning sgrad, % 5,46 13,53 -4,86 9,96 
Rörelsekapital 41 136 34 287 62 355 27 139
Finansnetto -34 400 -13 473  -1 455 -24 936
Balansomslutning 268 745 338 917 243 373 317 934
Övriga externa kostnader 106 554 129 619 36 164 55 765
Balanslikviditet, % 174 144 348 144

Finansiell information i sammandrag.
Nedanstående finansiell information har hämtats från 
Brighters reviderade årsredovisningar för 2021 och 2020 
samt från delårsrapporten för perioden 2022-01-01 –  
2022-06-30. Delårsrapporten är ej granskad eller  
reviderad av Bolagets revisor.
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SAMMANFATTNING.

Revisors yttrande.
Revisors yttrande för årsredovisning räkenskapsåret 
2021:
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och 
styrelsens beskrivning av kapitalbehov under rubriken 
”Finansiering”. Där framgår det att koncernen har till-
förts kapital under såväl år 2021 samt under det första 
kvartalet 2022 men att det kommer krävas ytterligare 
kapital för att fullfölja bolagets plan för kommersialise-
ring.

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan får vi 
anmärka följande. Den ordinarie bolagsstämman (års-
stämman) hölls i strid med 7 kap. 10§ aktiebolagslagen 
mer än sex månader efter utgången av räkenskapsåret 
2020. Förseningen hade sin grund i att styrelsen på 
grund av brister i kallelseförfarande måste ställa in den 
årsstämma som annars skulle ha ägt rum den 17 juni 
2021 och kalla till årsstämma vid en senare tidpunkt.

Revisors yttrande för årsredovisning räkenskapsåret 
2020:
Revisorsyttrandet för årsredovisningen 2020 avstyrkte 
ansvarsfrihet för Truls Sjöstedt och Henrik Norström för 
räkenskapsåret 2020. Som grund för uttalandet uppgavs 
följande: 
Tvisten gäller en placering av likvida medel motsvarande 
23 miljoner kronor i certifikat utställda av ett bolag verk-
samt inom finansbranschen. Enligt revisorns granskning 
kan denna åtgärd stå i strid med Bolagets då gällande 
attestordning, och anser att den tidigare verkställande 
direktören och styrelseordföranden genom oaktsamhet 
kan ha orsakat Bolaget en väsentligt ekonomisk skada.

Huvudsakliga risker som är specifika för 
emittenten.
Osäker tillgång till kapital.
Brighters verksamhet finansieras till stor del med kapital 
från finansiella investerare, vilket resulterar i en poten-
tiell risk att inte kunna fortsätta utvecklingen om inte 
kapital kan anskaffas. Bolaget har under de senaste 
36 månaderna genomfört elva kapitalanskaffningar i 
form av riktade emissioner, företrädesemissioner och 
teckningsoptionsprogram till ett totalt värde om cirka 
594 MSEK. Påföljden av en osäker tillgång till kapital kan 

innebära direkta påföljder för företagets operationella 
verksamhet, vilket i sin tur kan leda till att Brighter får 
svårigheter i att fortsätta utveckla och/eller producera 
Bolagets produkter. Brighter bedömer att detta skulle 
ha en hög negativ inverkan på företagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Bolaget bedömer san-
nolikheten att denna risk inträffar som hög.

Branschgenerella faktorer.
Branschen som Brighter är verksam inom är präglad av 
snabb teknologisk utveckling. Detta medför en konstant 
risk för att ny teknik och nya produkter kan kringgå 
eller ersätta Brighters nuvarande patent eller andra 
rättigheter till intellektuella tillgångar. Därmed är det 
fundamentalt viktigt att Brighter försöker ligga i framkant 
av branschutvecklingen. Otillräcklig tid och resurser 
på grund av oförutsägbara och plötsliga händelser 
(såsom nya externa IT-säkerhetshot, driftstörningar eller 
liknande) vilket frångår initial verksamhetsstrategi kan 
leda till att medarbetare behöver omfördela sin tid. Detta 
resulterar i att primära arbetsuppgifter blir bortpriori-
terade och en potentiell negativ inverkan på företagets 
verksamhet och finansiella ställning. Brighters marknad 
och verksamhet är fortsatt utsatta för konsekvenserna 
av Covid-19 vilket skulle kunna leda till störningar i 
den operationella verksamheten samt förseningar i 
leverantörskedja och försäljning. Bolaget bedömer att 
sannolikheten at ovan nämnda risk inträffar som hög 
och att det skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet ifall risken inträffar.
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SAMMANFATTNING.

Värdepapperens huvuddrag.
Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, be-
rättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda 
och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår till 
43 676 247,25 SEK fördelat på 873 524 945 aktier med 
ett kvotvärde per aktie om 0,05 SEK.

Aktierna i Brighter har utgivits i enlighet med svenska 
aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som 
är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, 
inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, 
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 
anges i denna lag. 

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma 
rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvitt-
ningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädes-
rätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet 
aktier de äger.

Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets ka-
pitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en 
andel av överskottet i proportion till det antal aktier som 
aktieägaren innehar. 

Brighter har inte antagit någon utdelningspolicy och har 
inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden 
som omfattas av den historiska finansiella informatio-
nen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella 
ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. 

Plats för handel med värdepapperen.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Brighter har sedan den 25 augusti 
2022 observationsstatus. Även de värdepapper som 
emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till 
handel på Nasdaq First North Growth Market.

Garantier som värdepapperen omfattas av.
Värdepapperna omfattas inte av några garantier.

Huvudsakliga risker som är specifika för vär-
depapperen.
Risk förknippad med utspädning i framtida 
emissioner.
Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och 
övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot 
bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner 
sig i kan Brighter komma att behöva ytterligare kapital 
framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets sty-
relse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller 
under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera 
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägar-
na besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller 

Villkor och tidsplan för att investera i 
värdepapperet.
Avstämningsdag.
14 september 2022.

Villkor.
Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen 
berättigar till en (1) uniträtt och fem (5) uniträtter berät-
tigar till teckning av en (1) unit.

Units.
Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier och fyra 
(4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO9.

Teckningskurs.
0,30 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per 
aktie om 0,06 SEK. Teckningsoptionerna erhålls veder-
lagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod.
16 september – 30 september 2022. 

Handel med uniträtter.
Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North 
Growth Market under perioden 16 september – 27 sep-
tember 2022.

Handel med BTU.
Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) kommer 
att ske på Nasdaq First North Growth Market från och 
med den 16 september fram till omvandling av BTU till 
aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas 
ske under vecka 42, 2022.

Villkor för teckningsoptionerna.
Varje teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en 
(1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvaran-
de 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen 

Nyckelinformation om 
värdepapperena.

Nyckelinformation om 
erbjudandet.

teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare 
kapital genom riktade nyemissioner kommer befintli-
ga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att 
spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspätt genom 
att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. 
Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa 
röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid 
bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel 
i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget 
i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom 
emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta 
kunna ha en medel negativ inverkan på Bolagets aktie-
kurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga 
aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan-
nämnda risk förverkligas är hög.
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SAMMANFATTNING.

i Bolagets aktie under perioden 2 januari 2023 till den 
16 januari 2023, dock lägst kvotvärdet för Bolagets 
aktie och högst 0,08 SEK per aktie. Teckning av aktier 
med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med 
villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 18 
januari 2023 till och med den 31 januari 2023. 

Garantiåtaganden.
Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 30 
MSEK. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till 
cirka 57 procent av garantiåtaganden. 

Utspädning.
De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar 
units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsätt-
ningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. 
Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 
50 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjan-
de av de teckningsoptioner av serie TO9 som omfattas 
av Erbjudandet uppgår utspädningen till ytterligare 
cirka 29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. 
Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till 
följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande 
av vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 kan 
innebära en total utspädning om cirka 64,3 procent. Den 
maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd 
av full teckning i Erbjudandet och full garantiersättning i 
units, inklusive nyttjande av samtliga vidhängande teck-
ningsoptioner av serie TO9 innebär en total utspädning 
om cirka 66,7 procent. De aktieägarna som inte tecknar 
i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägan-
de utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare 
som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att 
kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att 
sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader.
Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemis-
sionen uppgår till cirka 7,5 MSEK exklusive garantikost-
nader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garanter 
väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till 
cirka 4,5 MSEK. 

Motiv för Prospektet.
Styrelsen i Brighter bedömer att det befintliga rörelseka-
pitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under 
den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapi-
tal avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med 
hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betal-
ningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. 
Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrä-
desemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en 
bruttolikvid om cirka 52,4 MSEK. 

Nettolikviden om cirka 44,9 MSEK, efter avdrag för emis-
sionskostnader om cirka 7,5 MSEK, avses disponeras för 
följande användningsområden, i prioritetsordning: 
• Återbetalning av lånefinansiering, cirka 25 procent.
• Kommersialisering, cirka 40 procent.

• Underhåll, utveckling och vidareutveckling av pro-
dukter och lösningar, cirka 25 procent.

• MDR certifiering och regulatoriska godkännanden 
för nya marknader, cirka 10 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO9 ut-
nyttjas för teckning av aktier kommer Brighter att erhålla 
ytterligare emissionslikvid om högst cirka 52,4 MSEK 
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 
3 MSEK. 

Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO9 om 
cirka 49,4 MSEK avses att användas till följande använd-
ningsområden i prioritetsordning:
• Kommersialisering, cirka 50 procent.
• Underhåll, utveckling och vidareutveckling av pro-

dukter och tjänster, cirka 35 procent.
• MDR-certifiering och regulatoriska godkännanden 

för nya marknader, cirka 15 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans 
med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga 
rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i oktober 2022 
och att underskottet uppgår till maximalt 101,9 MSEK 
under de kommande tolv månaderna. Det är därmed 
styrelsens bedömning att nettolikviden från Företräde-
semissionen inte täcker Bolagets likviditetsbehov under 
den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har 
sedan innan Företrädesemissionen två serier utestående 
teckningsoptioner med utnyttjandeperiod inom de kom-
mande tolv månaderna. Tillsammans med teckningsop-
tionerna av serie TO9 som ryms i Företrädesemissionen 
krävs en nettolikvid om minimum 57,0 MSEK från de tre 
teckningsoptionsprogrammen för att täcka Bolagets 
likviditetsbehov under de närmaste tolv månaderna givet 
att Erbjudandet fulltecknas. För det fall Företrädesemis-
sionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått 
garantiåtaganden inte skulle uppfylla sina åtaganden 
kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöj-
ligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam 
takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan 
anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansierings-
möjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget 
försätts i rekonstruktion, eller i likvidation. 

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella 
intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte 
heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt 
varvid styrelseledamöters eller ledande befattningsha-
vares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå 
i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande 
befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget 
har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt 
eller indirekt, aktieinnehav.
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Ansvariga personer, information 
från tredje part och godkännande 
av behörig myndighet.
Ansvariga personer.
Styrelsen för Brighter är ansvarig för innehållet i detta 
Prospekt. Såvitt styrelsen i Brighter känner till överens-
stämmer den information som ges i detta Prospekt med 
sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle 
kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen 
för Brighter består per dagen för Prospektet av följande 
personer:
• Christer Trägårdh, styrelseordförande
• Johnny Ludvigsson, styrelseledamot
• Åsa Sjöblom Nordgren, styrelseledamot
• Karin O’Connor, styrelseledamot
• Clas Lindbergson, styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet.
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, 
som behörig myndighet enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”). Finansinspektionen godkänner detta 
Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på 
fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i 

Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte be-
traktas som något slags stöd för den emittent som avses 
i detta Prospekt eller något slags stöd för kvaliteten på 
de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör 
göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt 
att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. 
Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i 
enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. 

Information från tredje part.
Detta Prospekt innehåller information från tredje part. 
Bolaget bekräftar att information från tredje part har 
återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och 
kan utröna av information som har offentliggjorts av 
tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget an-
vänt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av 
källförteckningen nedan. Information utgör inte en del 
av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av 
Finansinspektionen.
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ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET.
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MOTIV, INTRESSEN OCH RÅDGIVARE.

Motiv, intressen och rådgivare.
Motiv.
Styrelsen för Brighter bedömer att det befintliga 
rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella 
behoven under den kommande tolvmånadersperioden. 
Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets 
möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, 
fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de 
förfaller till betalning. Brighter har därmed beslutat 
att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full 
teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 52,4 MSEK. 
Nettolikviden om cirka 44,9 MSEK efter avdrag för 
emissionskostnader om cirka 7,5 MSEK, avses disponeras 
för följande användningsområden, i prioritetsordning: 

• Återbetalning av lånefinansiering, cirka 25 procent.
• Kommersialisering, cirka 40 procent.
• Underhåll, utveckling och vidareutveckling av 

produkter och lösningar, cirka 25 procent.
• MDR-certifiering och regulatoriska godkännanden 

för nya marknader, cirka 10 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO9 
utnyttjas för teckning av aktier kommer Brighter att 
erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 52,4 
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 
cirka 3 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna 
av serie TO9 avses således att användas till följande 
användningsområden, i prioritetsordning:

• Kommersialisering, cirka 50 procent.
• Underhåll, utveckling och vidareutveckling av 

produkter och tjänster, cirka 35 procent.
• MDR certifiering och regulatoriska godkännanden 

för nya marknader, cirka 15 procent.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, 
tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar 
att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara 
förbrukat i oktober 2022 och underskottet uppgår 
till maximalt 101,9 MSEK under kommande tolv 
månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning 
att nettolikviden från Företrädesemissionen inte 
täcker Bolagets likviditetsbehov under den kommande 
tolvmånadersperioden. Bolaget har sedan innan 
Företrädesemissionen två serier utestående 
teckningsoptioner med utnyttjandeperiod inom 
de kommande tolv månaderna. Tillsammans med 
teckningsoptionerna av serie TO9 som ryms i 
Företrädesemissionen krävs en nettolikvid om minimum 
57,0 MSEK från de tre teckningsoptionsprogrammen för 
att täcka Bolagets likviditetsbehov under de närmaste 

tolv månaderna givet att Erbjudandet fulltecknas. För det 
fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de 
parter som ingått garantiåtaganden inte skulle uppfylla 
sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra 
finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten 
i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare 
kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa 
finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk 
att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

Rådgivare.
Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut 
i samband med Företrädesemissionen. Synch är legal 
rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 
Mangold och Synch har biträtt Brighter vid upprättandet 
av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet 
härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Synch 
från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande 
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av 
investerings- eller andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgifter i Prospektet. 

Intressen och intressekonflikter.
Mangold agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut 
och Certified Adviser till Brighter i samband med 
Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad 
ersättning för utförda tjänster i samband med 
Erbjudandet. Mangold kan även i framtiden komma 
att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till 
Bolaget. Synch agerar legal rådgivare i samband med 
Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster 
enligt löpande räkning.

Mangold och en extern investerare har ingått 
garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen 
om totalt cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 57,2 procent 
av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden 
utgår garantiersättning i form av kontant ersättning 
alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med 
garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte 
säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, 
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parters intresse av att 
Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, 
samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning 
utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska 
eller andra intressen eller några intressekonflikter 
mellan parterna som i enlighet med ovanstående har 
ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.
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Marknadsöversikt och 
verksamhetsbeskrivning.

Brighter strävar efter att bli en ledande aktör inom mobil 
hälsa och datadriven hälsovård. Men framför allt ska 
Bolagets produkter bidra till en tydligare bild av indivi-
dens hälsa. Genom att hantera data från olika medi-
cintekniska verktyg och applikationer, ämnar Bolaget 
leverera pålitlig och livsviktig information till användaren 
på ett smart och lätthanterligt sätt – data som individen 
sedan själv kan välja att dela.

Actiste® Diabetes Management as a Service (svenska: 
Diabetesvård som en tjänst) innebär en möjlighet att 
koppla ihop användaren med vården genom en moln-
baserad tjänst. På så sätt kan individens motivation och 
livskvalitet höjas, samtidigt som vården kan få ett korrekt 
underlag för att kunna optimera behandlingen och 
rådgivningen. 
 

Brighter verkar inom medicinteknik och arbetar för att möta ett flertal genomgripande utmaningar 
som drivs av globala förändringar i samhället, beskrivna nedan. Utmaningarna grundar sig till 
stor del i demografiska och sociala skiften i befolkningen, kombinerat med begränsade resurser i 
samhället och ökande vårdkostnader inom sjukvården. Detta föranleder ett omfattande behov av 
ökad effektivitet och nya innovativa lösningar som kan möta behoven på såväl kort som lång sikt. 
Bolaget är även syftesdrivet och ska därför säkerställa att alla Bolagets lösningar bidrar till ökad 
livskvalitet för slutanvändaren och ett bättre samhälle. Huvuddelen av verksamheten är fokuserad 
på att skapa lösningar för uppkopplad och datadriven diabetesvård, samt digital omsorg och stöd 
i hemmet. Bolaget bedömer att dess lösningar kan skapa nya möjligheter och värden för en bred 
grupp av intressenter: patienter och dess närstående, vårdgivare, myndigheter och regeringar, 
försäkringsbolag och arbetsgivare, läkemedelsindustrin, kliniska forskningsorganisationer och 
akademiska organisationer.
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Accelererad digital utveckling inom sjuk- och 
hälsovård.
Pandemin som snabbt fick spridning under 2020 ökade 
belastningen på hälso- och sjukvårdssystemen över hela 
världen till nära brytpunkten. Men samtidigt som krisen 
har blottat existerande problem med bristande resurser 
och beredskap1 har den även medfört nya möjligheter. 
Den har accelererat den digitala transformationen inom 
vård- och omsorgssektorn, där det nu finns en större 
innovationsvilja bland beslutsfattare med ökat fokus på 
värdet av digitala och uppkopplade hjälpmedel, artifi-
ciell intelligens och digitala tjänster. Pandemins effekt på 
utvecklingstakten kan inte överskattas. Den har visat hur 
snabbt både organisationer och individer kan ställa om 
sitt beteende när det verkligen krävs. Det är också intres-
sant att det är redan befintliga tekniska lösningar som 
har fått en kraftigt ökad nyttjandegrad under pandemin, 
exempelvis i Stockholm, där andelen besök på distans 
inom sjukvården ökade från cirka 4 procent till drygt 25 
procent2 på bara någon månad. Bolaget bedömer att 
denna utveckling är i sin linda och kommer att fortsätta 
accelerera under lång tid.

Diabetes i världen.
Att behandla diabetes är Bolagets huvudsakliga och 
viktigaste verksamhetsområde. Sjukdomen är en av de 
snabbast växande hälsoutmaningarna i modern tid, 

1 Stockholms Universitet, Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen. Maj, 2020.
2 IT-hälsa, Coronapandemin har gjort att digitaliseringen i den svenska sjukvården har tagit rejäl fart, september, 2020.
3 https://diabetesatlas.org/
4 Ibid.
5 Diabetesförbundets hemsida, oktober 2020.
6 Diabetesförbundets hemsida, december 2020.

och antalet vuxna som lever med diabetes har mer än 
tredubblats under de senaste 20 åren. Diabetes är en 
kronisk sjukdom som leder till omfattande kostnader 
för samhället – 966 miljarder USD 2021 – och dessut-
om starkt reducerad livskvalitet för många som lever 
med sjukdomen. Internationella diabetesfederationen 
bedömer att ungefär 537 miljoner människor lever med 
diabetes och att antalet kommer fortsätta öka till cirka 
783 miljoner människor under de kommande 25 åren.3 
Sjukdomen delas ofta upp i två typer: typ 1 och typ 2. 
Cirka 90 procent av alla med diabetes har typ 2.4 

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin 
inte helt borta men mängden insulin räcker inte för 
kroppens behov. Det beror framför allt på två saker: Dels 
förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduk-
tion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger, efter exem-
pelvis en måltid. Dels är själva vävnadernas förmåga att 
utnyttja det insulin som finns nedsatt, vilket innebär att 
det behövs en större mängd insulin för att "öppna" cellen 
så att den kan ta emot sockret i blodet.5 Det finns en rad 
faktorer som spelar in, där arvsanlag spelar en stor roll 
för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra faktorer som 
påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även 
hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar 
ju äldre du blir.6

Grunden i egenvården är att kunna 
mäta sitt eget blodsocker, att kunna 
tolka resultaten och att vidta rätt 
åtgärder – till exempel injicera rätt 
mängd insulin vid rätt tillfälle. 
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Utmaningen med diabetes. 
Människor som lever med diabetes måste ta ett stort an-
svar för sin egenvård även om hälso- och sjukvården kan 
bidra med nödvändiga tekniska förutsättningar. Grun-
den i egenvården är att kunna mäta sitt eget blodsocker, 
att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder – 
till exempel injicera rätt mängd insulin vid rätt tillfälle. En 
annan viktig del är att ha kunskaper om hur kost och fy-
sisk aktivitet påverkar blodsockret.7 Detta ställer väldigt 
höga krav på patienten i vardagen, mellan de fysiska 
sjukvårdsbesöken. Samtidigt tyder studier som gjorts på 
ämnet att upp till 85 procent av diabetikerna misslyckas 
med att behandla sig själva korrekt.8,9

Det exakta antalet är svårt att fastställa då olika me-
toder för att bedöma följsamheten leder till varierande 
resultat, men det råder en bred enighet om att bristfällig 
följsamhet är vanligt förekommande bland patienter 
med diabetes.10 Det är även välkänt att låg följsamhet i 
behandlingen är förknippat med negativa kliniska resul-
tat, inklusive högre sjukvårdskostnader, mer långsiktiga 
hälsokomplikationer, fler sjukhusvistelser och förhöjd 
dödlighet.11 Det finns därmed en stor möjlighet att både 
öka livskvaliteten för diabetiker och minska belastningen 
på vården genom att i högre grad stötta patienterna i 
dess behandling i vardagen, introducera lösningar som 
underlättar och stimulerar ökad följsamhet, samt bidrar 
till att vårdgivare kan ge sina patienter bättre och mer 
personligt anpassade råd på distans.

7 Ibid.
8 Journal, Indian Academy of Clinical Medicine Vol. 15, No. 1. Januari-mars, 2014.
9 Polonsky WH, Henry RR. Poor medication adherence in type 2 diabetes: recognizing the scope of the problem and its key contributors. Patient Prefer Adherence. 2016;10:1299-
1307, juli 2016.
10 Krass I, Schieback P, Dhippayom T. Adherence to diabetes medication: A systematic review. Diabet Med. 2014; 32: 725–37.
11 Egede LE, Gebregziabher M, Echols C, Lynch CP. Longitudinal effects of medication nonadherence on glycemic control. A. Pharmacother. 2014; 48: 562–70.
12 Diabetesförbundets hemsida, december 2020.
13 International Diabetes Federation, december 2020.
14 Deloitte Centre for Health Solutions, Digital transformation Shaping the future of European healthcare, september 2020.

Komplikationer från bristfällig 
diabetesbehandling. 
Personer med diabetes har en ökad risk att utveckla ett 
antal allvarliga hälsoproblem och bör sträva efter att 
uppnå bästa möjliga blodsockerkontroll, med så få insu-
linkänningar (känning av lågt blodsocker) som möjligt. 
En god blodsockerkontroll är den viktigaste enskilda 
faktorn för att undvika akuta problem och kroniska kom-
plikationer vid diabetes. Att uppnå en blodsockerkontroll 
jämförbar med den hos friska personer är dock omöjligt 
för de flesta som har diabetes.12 Höga blodsockernivåer 
över tid kan leda till allvarliga sjukdomar som påverkar 
hjärtat, blodkärlen, ögonen, njurarna, nerverna och tän-
derna. Dessutom har personer med diabetes en högre 
risk att utveckla infektioner. I nästan alla höginkomstlän-
der är diabetes en ledande orsak till hjärt- och kärlsjuk-
domar, blindhet, njursvikt och amputation. Att bibehålla 
blodsockernivåer, blodtryck och kolesterol vid eller nära 
det normala kan hjälpa till att fördröja eller förhindra 
diabeteskomplikationer. Därför behöver personer med 
diabetes regelbunden tillsyn, och hjälpmedel för att 
behandla sig korrekt.13

Digitalisering och data i vården.
Att förbättra kvaliteten på och tillgången till vården 
samtidigt som befolkningen åldras och växer, den förvän-
tade livslängden ökar och de offentliga utgifterna för 
vården är under press är en av de största utmaningarna 
som vårdorganisationer och beslutsfattare världen över 
står inför.14 För att klara av utmaningarna utan att göra 
avkall på kvaliteten kommer modern teknik och digital 
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utveckling att spela en nyckelroll framöver. Bolaget 
bedömer att situationen har skapat ett universellt behov 
av en omfattande transformation där digitala tjänster, 
nya innovationer, nya affärsmodeller och förändrade 
arbetssätt kan tillföra nya värden och effektivisera. Vär-
det kan uppstå på olika fronter; genom att sjukdomsfall 
förebyggs, den medicinska kvaliteten höjs, tillgänglighe-
ten till vården ökar samtidigt som arbetsmiljön för vård- 
och omsorgspersonal förbättras. Även enskilda individer 
kan få nya verktyg för att engagera sig i och sköta sin 
hälsa, vilket kan resultera i bättre livskvalitet och mindre 
belastning på systemet över tid. 

Ett systematiskt användande av digital teknik i vården 
kan medföra att mer fokus kan läggas på förebyggande 
insatser och mer av vården kan ges på distans i hem-
met. Sjukhus och vårdcentraler kan avlastas samtidigt 
som nya kanaler för kontakt med vården, exempelvis via 
video eller meddelanden genom uppkopplade hjälpme-
del, kan innebära att den sammantagna tillgängligheten 
ökar. Med förbättrad tillgång till relevant patientinforma-
tion och behandlingsdata för olika vårdgivare blir det 
möjligt att effektivisera vårdprocesser och att undvika 
felbehandlingar. Digitala lösningar kan även skapa 
förutsättningar för betydande medicinska framsteg när 
analysverktyg och högkvalitativa data, som kan hjälpa 
vårdgivare att ställa diagnos och att individanpassa 
vårdprogram, tas i bruk. Sammantaget talar mycket för 
att digitala tjänster och uppkopplade hjälpmedel kan 
göra det möjligt att uppnå en hållbar kostnadsutveckling 
med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. 15,16,17

15 World Economic Forum article, Building the healthcare system of the future, december 2020.
16 European Commission EXPH (Expert Panel on effective ways of investing in Health), Assessing the impact of digital transformation of health services, november 2018.
17 World Economic Forum article, Care anywhere: Moving healthcare closer to home, december 2020.
18 OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
19 Forbes article, Aging Populations Will Challenge Healthcare Systems All Over The World, april 2018.
20 Dieleman JL, Squires E, Bui AL, et al. Factors Associated With Increases in US Health Care Spending, 1996-2013. JAMA. 2017;318(17):1668–1678.

Ökat tryck på vård och samhällsfunktioner.
Finansiell hållbarhet blir ett allt större bekymmer då 
vården till stor del finansieras genom offentliga medel i 
de flesta länder. I OECD-länderna har vårdkostnaderna 
överstigit den ekonomiska tillväxten under större delen 
av det senaste 50 åren, och dessa kostnader förväntas 
fortsatt överstiga BNP-tillväxten under de närmaste 15 
åren enligt OECD:s rapport ”Health at a glance 2019”.18 
Trenden med ökande vårdkostnader är global och beror 
dels på det demografiska skiftet där en allt större del av 
befolkningen lever längre, samt behöver mer vård, men 
även på att omfattningen av kroniska sjukdomar såsom 
exempelvis diabetes ökar kraftigt i samhället.19,20

Dessa parametrar ökar såväl den ekonomiska som den 
operativa bördan på samhällsfunktioner inom vård och 
omsorg. Utvecklingen tydliggör den potentiella inverkan 
av befolkningens åldrande på arbetsmarknaden och 
den ekonomiska utvecklingen, liksom den finanspolitiska 
press som många länder kommer att möta under de 
kommande decennierna när de fortsätter bygga och 
upprätthålla offentliga system för hälso- och sjukvård, 
pensioner och socialt skydd.

Växande åldrande befolkning.
Världens befolkning växer, om än i långsammare takt 
än tidigare. FN bedömer att tillväxttakten är ungefär 80 
miljoner människor per år och att världens befolkning 
kommer öka med cirka 2 miljarder människor under de 
kommande 30 åren. Samtidigt medför en snabbt ökande 
medellivslängd ett omfattande demografiskt skifte 

Ett systematiskt användande 
av digital teknik i vården kan 
medföra att mer fokus kan 
läggas på förebyggande 
insatser och mer av vården 
kan ges på distans i hemmet.
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År 2050 beräknas en av sex 
personer i världen att vara över 
65 år (16 procent), jämfört med 
en av elva år 2019 (9 procent).

där andelen äldre (65+ år) är den snabbast växande 
åldersgruppen. År 2050 beräknas en av sex personer i 
världen att vara över 65 år (16 procent), jämfört med en 
av elva år 2019 (9 procent). Regioner där andelen av 
befolkningen i åldern 65 år eller äldre beräknas fördubb-
las mellan 2019 och 2050 inkluderar norra Afrika, Asien 
samt Latinamerika och Karibien. FN bedömer även att 
en av fyra personer som bor i Europa och Nordameri-
ka kommer vara 65 år eller äldre 2050. 2018 översteg 
antalet personer som är 65 år eller äldre antalet barn 
under fem år globalt för första gången i historien. Antalet 
personer som är 80 år eller äldre beräknas tredubblas, 
från 143 miljoner år 2019 till 426 miljoner år 2050.21 Det 
här demografiska skiftet innebär att en minskande andel 
av befolkningen behöver försörja en ökande andel av 
befolkningen som dessutom generellt sett har ett större 
behov av stöd och vård.

Agenda 2030 – Globala målen.
De globala målen är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. 
Initiativet, som drivs av FN, omfattar totalt 17 universella 
mål. Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva 

21 United Nations Department of Economic and Social Affairs. The World Population Prospects 2019.
22 United Nations Development Programme, Globala målen för hållbar utveckling i samhället, september 2021.

ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbe-
finnande i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. Männ-
iskors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och 
sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner 
och människor i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom 
förebyggande insatser och modern och effektiv vård 
för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar 
förutsättningar för människors grundläggande rättighe-
ter till välbefinnande.22 Målen är därför en stark drivkraft 
i hur hälso- och sjukvården utvecklas på global nivå 
framåt och är grunden för en mängd nationella initiativ 
världen över som bolaget bedömer kan gynna aktörer 
som bidrar till att målen kan uppnås.

Drivkrafter och trender.
Enligt styrelsens uppfattning är Bolaget väl positionerat 
för att skapa hållbar tillväxt och arbetar i skärningspunk-
ten för långsiktiga globala trender som driver ett behov 
av transformation i linje med Brighters affärsstrategi, 
produktutveckling, portfölj och IP-strategi.
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Bolaget adresserar en rad intressenter och fokuserar i 
huvudsak på följande intressenter tillsammans med de 
ambitioner och mål som presenteras under varje grupp. 

Användare och närstående.
Förbättrat stöd i vardagen med ökad närvaro och livs-
kvalitet. Bolagets kombination av produkter och tjänster 
samt olika verksamhetsområden ämnar möjliggöra bland 
annat digi-fysiskt stöd i behandlingar, ökad tillgänglig-
het till vård och omsorg, samt modern omsorg och stöd 
i hemmet genom robotik, digitala tjänster, sensorer och 
artificiell intelligens. Genom ökad inblick är ambitionen 
att ge närstående sinnesro och användare att känna 
större trygghet.

Vårdgivare och personal.
Ökad tillgänglighet, minskad administration, bättre 
beslutsunderlag för individanpassad vård och effek-
tivare arbetssätt för vårdgivarens patientpopulation. 
Genom uppkopplade medicintekniska produkter och 
sensorer i hemmet samt digitala tjänster ämnar Brighter 
att ge vårdgivare större tillgång till patienten på distans 
och därmed ökad insyn i användarens vardag för att 
möjliggöra mer precisa patientbeslut, proaktivt arbete, 
och leverans av vård och omsorg av hög kvalitet, på ett 
effektivt sätt.

Nationer och regeringar.
Förbättrad folkhälsa, optimerad användning av sam-
hällsresurser och underlag för långsiktiga initiativ. Utöver 

önskade direkta effekter av en friskare befolkning och 
ett minskat tryck på viktiga samhällsfunktioner kan ökad 
tillgång till högkvalitativa data som genereras genom 
Brighters plattformar möjliggöra en grund för långsiktiga 
initiativ, beslut och planering på samhällsnivå.

Läkemedelsindustrin.
Tillgång till högkvalitativa data från verkligheten för ut-
veckling av läkemedel. Den växande biosimilar-industrin, 
en multimiljardmarknad som adresserar det globala 
behovet av mer kostnadseffektiva läkemedel, skapar 
möjligheter för Brighter att stödja läkemedelsföretag i 
deras läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla 
värdefull information relaterad till exempelvis läkemedels 
effektivitet.

Försäkringsbolag och arbetsgivare.
Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. I sjukvårds-
system som bygger på privata försäkringar och där 
arbetsgivare utgör betalare kan lösningar som förbättrar 
behandlingsresultat leda till exempelvis färre sjukdagar 
och mindre följdkomplikationer vilket minskar det totala 
vårdbehovet över tid. Personliga behandlingsdata kan 
också ligga till grund för beslut i försäkringsärenden.

Forskning och akademi.
Data och insikter kan skapa bättre förutsättningar för 
forskning och studier inom folkhälsa, behov inom vård 
och omsorg och kring specifika sjukdomar.

Genom att introducera nya metoder, tjänster och pro-
dukter som tillför ökat värde strävar Brighter efter att 
vara ett ledande bolag i framväxten av mobil hälsa och 
datadriven hälsovård.

Brighter har som ambition att driva utvecklingen mot 
ett mer effektivt och hållbart hälso- och välfärdssystem 
genom att adressera hälso- och sjukvårdens största 

utmaningar: förändrat beteende, stigande kostnader 
och begränsade resurser. Med grunden i innovation och 
teknik fokuserar Bolaget på att förbättra livskvaliteten för 
människor och optimera användningen av sjukvårdens 
resurser. Gruppens lösningar möjliggör ett brett spann 
av värdeskapande möjligheter för ett flertal intressenter, 
och utmanar traditionella tillvägagångssätt och gränser 
för att möta de utmaningar som finns. 

Kundgrupper och ekosystem.

Bolagets positionering.

Konkurrenssituation. 
Enligt styrelsens uppfattning är Brighter väl positionerat 
med en bred verksamhet som spänner över ett flertal 
sektorer, produktfamiljer och geografiska områden. Verk-
samheten konkurrerar med hög innovationskraft, entre-
prenöriell företagskultur och efterfrågade lösningar och 
har som ambition att erbjuda lösningar som förbättrar 
och skapar nya möjligheter alternativt fyller ett tomrum 
på marknaden.
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Verksamhetsbeskrivning.

Adresserade affärsområden.

Brighter är en koncern bestående av bolag och varumär-
ken inom medicintekniksektorn. Genom att introducera 
ny teknologi och innovativa tjänster har koncernen på 
global nivå som mål att bidra till att förbättra hälsan och 
tillvaron för människor, samt skapa förutsättningar för 
en mer effektiv och hållbar användning av samhällets 
resurser. Bolaget är inte beroende av andra företag inom 
koncernen. 

Bolaget har sitt juridiska säte i Stockholms kommun med 
adress Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Bolaget nås 
på dess hemsida (www.brighter.se) eller e-post (info@
brighter.se). Notera att informationen på Bolagets hemsi-
da inte ingår i Prospektet såvida inte denna information 
införlivas i Prospektet genom hänvisning (se avsnittet 
”Handlingar införlivade genom hänvisning”).

Proaktiv och datadriven sjukvård. 
Brighter har utvecklat lösningar och tjänster som bygger 
på patenterad teknik och syftar till att möjliggöra en mer 
proaktiv, effektiv och datadriven sjukvård, primärt inom 
diabetesområdet. De egenutvecklade lösningarna under 
varumärkesfamiljen Actiste® bygger på ett koncept som 
Brighter refererar till som The Benefit Loop (svenska: För-
månsslingan) – en personlig, holistisk och datacentrerad 
approach till sjukvård.

Digital omsorg och stöd i hemmet.
Brighters dotterbolag, Nectarine Health, har utvecklat en 
avancerad AI-plattform med målet att göra det möjligt 
för människor att leva längre i det egna hemmet. Den 
ursprungliga produkten, som används av hundratals 
människor på äldreboenden runt om i Sverige, utveck-
lades för professionellt bruk och syftar till att detektera 
fallolyckor och larma vårdgivare på äldreboenden, för 
att på så sätt förbättra svarstider och öka vårdkvalitet. 
Under 2021 och 2022 har generation två av lösningen 
använts i användartester i USA, där Bolaget står inför en 
stundande produktlansering. 

IP och licensiering.
Brighter har sedan starten haft ett betydande fokus på 
att bygga upp en stark IP-portfölj (varumärkesskydd och 
patenterad teknik) inom digital och uppkopplad vård. 
Bolaget har ett flertal registrerade patent och pågående 
patentansökningar. Patenten som Brighter bedömer rele-
vanta för Actiste®-tjänsten utgör ett antal patentfamiljer 
kopplade till: 
1. Kombination av funktioner (mätning och injicering) i 

en och samma enhet,
2. Faktisk injicerad dos läkemedel i kroppen, 
3. Mobil tillsyn av uppkopplade medicintekniska 

hjälpmedel, 
4. AI-driven tillsyn av uppkopplade medicintekniska 

hjälpmedel, 
5. Mikronålsteknik.

Bolaget betraktar IP-portföljen, och de kommersiella 
licensieringsmöjligheter den skapar, som ett potentiellt 
eget affärsområde.
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Brighter.
Brighter har utvecklat en digital produktplattform 
baserat på ett koncept som bolaget benämner The 
Benefit Loop – en personlig, holistisk och datacentre-
rad approach till sjukvård. Plattformen är baserad på 
patenterad teknik och insamlad data om specificerade 
biomarkörer och injicerade volymer av läkemedel med 
ambitionen att skapa bättre förutsättningar för en mer 
effektiv vård och mer positiva behandlingsresultat. 

Den första applikationen som bygger på plattformen är 
Actiste®, för behandling av insulinbehandlad diabetes. 
Actiste® erhöll EC-certifiering (CE-märke) i september 
2019. Vidare har bolaget utvecklat en ytterligare applika-
tion benämnd Actiste® Mini, för behandling av icke-in-
sulinbehandlad diabetes. Actiste® Mini erhöll EC-certi-

fiering (CE-märke) i juli 2020. Båda enheterna erbjuds 
bland annat som en del av en abonnemangstjänst som 
utöver själva enheten inkluderar digitalt stöd och översikt 
genom en mobilapplikation, global uppkoppling genom 
toppmodern eSIM-teknik (inbyggt SIM-kort), samt auto-
matisk påfyllnad av alla nödvändiga förbrukningsartik-
lar (exkl. insulin) direkt till hemmet. Detta för att underlät-
ta den vardagliga behandlingen så mycket som möjligt 
för användaren, där målet är att gynna ökad följsamhet 
i behandlingen. I kombination med möjligheten att dela 
viktiga behandlingsdata med vårdgivare, som därmed 
erbjuds bättre insyn och en möjlighet att ge mer indivi-
dualiserad rådgivning baserat på verklighetsbaserade 
data, bedöms lösningen kunna bidra stort till mer effekti-
va behandlingar och förbättrade behandlingsresultat för 
användaren över tid.

Produkter och tjänster.
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Framtagen för att förenkla vardagen 
för personer med insulinbehandlad 
diabetes och har egen inbyggd global 
internetuppkoppling genom eSIM vilket 
innebär att den är helt oberoende av 
andra enheter.

Actiste®-enheten.
Actiste® är en kombinerad produkt med blodprovstagare, 
blodsockermätare och insulinpenna i en och samma 
enhet. Den är framtagen för att förenkla vardagen för 
personer med insulinbehandlad diabetes och har egen 
inbyggd global internetuppkoppling genom eSIM vilket 
innebär att den är helt oberoende av andra enheter. 
All data sparas automatiskt och synkroniseras med 
den tillhörande mobilapplikationen. Actiste® är lätt att 
använda, smidig att ta med och har smart förvaring för 
teststickor, lansetter och nålar. Enheten levereras bland 
annat som en del av en abonnemangstjänst, beskriven i 
stycket ovan.

Actiste® Mini-enheten.
Actiste® Mini är en mindre variant av den initiala ver-
sionen, där insulinpennan (injektions-funktionaliteten) 
ersatts med en mindre förvaringsbehållare för förbruk-
ningsartiklar. Lösningen kan användas för att ta blod-
prov, mäta blodsocker och överblicka värden över tid, 
och riktar sig i första hand till människor som har icke-in-
sulinberoende diabetes. Actiste® Mini är lätt att använda, 
smidig att ta med och har smart förvaring för teststickor 
och lansetter. Den har likt Actiste® egen inbyggd inter-
netuppkoppling och all data sparas automatiskt och 
synkroniseras med den tillhörande mobilapplikationen. 
Enheten levereras bland annat som en del av en abonne-
mangstjänst, beskriven i stycket ovan.
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 Systemet består av ett diskret armband 
med sensorer och noder som placeras 
i eluttag i bostaden. Armbandet är 
designat för att vara diskret och 
bekvämt, med en batteritid på nio 
månader eller längre

MARKNADSÖVERSIKT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING.

Brighters dotterbolag Nectarine Health använder inno-
vativ teknik för att hjälpa och inspirera äldre att leva ett 
mer högkvalitativt och fullt liv i sin vardag, och minska 
oro bland närstående. Nectarine Healths erbjudande 
utgör per dagen för Prospektet en av de viktigaste kate-
gorierna av Bolagets tillhandahållna tjänster.

Inte minst under pandemin har behovet av att få leva 
med bibehållet välmående och trygghet i sitt hem varit 
av allra största vikt för de äldre. Med den sociala distan-
sen som krävts har många anhöriga saknat att få besö-
ka de äldre och oron för de äldres välmående har ökat. 

Nectarine Health utvecklar en teknik för hemmet som 
ökar tryggheten genom att upptäcka eventuellt fall, ge 
möjlighet att skicka larm och proaktivt upptäcka föränd-
ring av välmående hos användaren. Systemet består 
av ett diskret armband med sensorer och noder som 
placeras i eluttag i bostaden. Armbandet är designat 
för att vara diskret och bekvämt, med en batteritid på 
nio månader eller längre. Noderna installeras enkelt 
och skickar signaler om rörelser i bostaden till en digital 
plattform där data omvandlas till insikter genom AI-ba-
serade algoritmer. Till detta finns en mobilapplikation 
som presenterar såväl notiser om larm som insikter om 
välmående för användaren och för anhöriga som bjuds 
in att ta del av informationen.

Informationen kommer från en sensor i armbandet som 
mäter rörelse och acceleration. Tekniken analyserar 
vanliga rörelsemönster hos den enskilde användaren och 
etablerar utifrån det en insikt om rörelse och accelera-
tion i den enskilde individens vardag. Sömn är en viktig 
indikator på välmående. Data på avvikelser kan visa att 
sömnen störs mer än vanligt eller att den enskilde rör sig 
mer sällan än vanligt mellan bostadens rum. Med denna 
data som utgångspunkt upptäcker tekniken eventuella 
beteendeförändringar och ett förändrat allmäntillstånd 
kan uppmärksammas. Om en användare faller kan sys-
temet urskilja ett tydligt mönster för det. Tekniken skapar 
automatiska realtidsnotiser vid en sådan stark avvikelse i 
rörelse och acceleration, men erbjuder också realtidsno-
tis om användaren själv initierar ett larm.

De AI-baserade algoritmerna innebär att insikterna blir 
mer precisa efterhand som de lär känna den enskilde an-
vändarens beteendemönster. Insikterna baseras på data 
om utlösande faktorer som avvikelser i aktivitetsnivå i 
rörelser och sömn. Vid avvikelser kan fördjupande data 
erbjuda mer information, som antal tillfällen användaren 
vaknar per natt och hur långa sömnperioderna varit, vil-
ket kan ge ett mer tillförlitligt underlag för undersökning 
än den subjektiva uppfattningen. Den informationen kan 
också vara möjliggörande vid behov av vidare undersök-
ning. Efter hälsofrämjande insatser kan data som samlas 
in erbjuda insikter om ett åter normaliserat beteende-

Dotterbolaget Nectarine Health.
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De AI-baserade algoritmerna 
innebär att insikterna blir 
mer precisa efterhand 
som de lär känna den 
enskilde användarens 
beteendemönster. 

mönster, som att sömnen fungerar bättre igen.

Allmäntillståndet blir ofta sämre hos den äldre efter ett 
fall. Eftersom lösningen Nectarine Health ger insikter 
om att användaren sover sämre eller är ovanligt inaktiv, 
kan det vara en signal om att det finns en ökad risk för 
ett fall eller försämrad hälsa. Genom att få signalen kan 
användaren med stöd av anhöriga agera proaktivt och 
söka vård innan det gått längre tid än nödvändigt och 
risken ökat ytterligare.

Användaren och den närstående som användaren väljer 
att bjuda in tar del av informationen genom en applika-
tion där insikter om förändringar presenteras och där en 
akut situation, som exempelvis ett fall, presenteras som 
ett larm. Om användaren faller men kan ta sig upp igen, 
får den närstående också möjlighet att tryggas av den 
insikten. Utöver AI-algoritmerna särskiljer sig armban-
det med en bekväm design, batteritid på omkring nio 
månader och vattentäthet, vilket innebär att användare 
kan använda armbandet dygnet runt. Detta i sig leder till 
ökad mängd data som då löpande kan förbättra tjäns-
ten och algoritmerna över tid.
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Sverige

Afrika
Mellanöstern

Sydostasien

Storbritannien

Geografiskt fokus.

Affärsstrategi och framtidsutsikter.

Brighter har ett globalt fokus och aktiva verksamheter 
i flera världsdelar: Europa, Sydostasien, Mellanöstern 
och Nordamerika. I Europa, primärt Sverige och 
Storbritannien, fokuserar Bolaget på användartester 
och kliniska studierav diabetestjänsten Actiste®. Detta 
för att bygga upp evidens för att stödja de fördelar 
Bolaget ser med Actiste®. Resultatet av dessa studier 
kommer att användas som ett viktigt verktyg när Bolaget 
går framåt i kommersialiseringen av "Actiste® Diabetes 

Management as a Service". Bolaget har kommit olika 
långt i kommersialiseringen på olika marknader och 
har erhållit olika typer av marknadsgodkännanden 
och certifikat. I Nordamerika fokuserar Bolaget på 
välfärds- och omsorgslösningar genom Nectarine 
Health. USA är huvudmarknaden för Nectarines 
nyutvecklade konsumentlösning. I Sydostasien och 
Mellanöstern fokuserar Brighter för närvarande helt på 
kommersialisering av diabetestjänsten Actiste®.

Bolagets strategi är inriktad på att generera organisk 
tillväxt, och att genom investeringar i fortsatt produk-
tutveckling och kommersialisering av befintliga verk-
samheter och produktplattformar skapa synergier, fler 
kunder och ökade intäkter. Koncernen är diversifierad av 
geografi, sektor och tjänst vilket skapar en möjlighet att 
vid behov kompensera risker och utmaningar inom ett 
område med möjligheter och tillväxt någon annanstans. 

Marknadsintroduktion sker genom lokala samarbe-
ten eller egna bolag. I Förenade Arabemiraten har 
Brighter etablerat ett dotterbolag tillsammans med en 
lokal partner, AFAQ Group, inför kommersialisering av 
Actiste®-tjänsten. Vidare har bolaget en regional filial 
i Jakarta, Indonesien, för lokal närvaro och marknads-
bearbetning i Sydostasien, medan Nectarines satsning 
pågår i USA. Koncernen samarbetar med väletablerade 
organisationer för att leverera det bästa resultatet och 
upplevelsen till kunder och slutanvändare, däribland 
Ericsson, Arkessa, Gemalto, och Sonat. 

Försäljningskanaler och motparter.
Försäljningsstrategier och motparter varierar beroende 
på geografisk marknad och produkt, samt påverkas i 

hög grad av den specifika marknadens vård- och om-
sorgssystem. Tänkbara kommersiella motparter utgörs 
således av såväl offentliga som privata vårdaktörer, 
myndigheter, försäkringsbolag, distributörer, större 
arbetsgivare samt läkemedelsbolag. Även privatpersoner 
genom direktförsäljning. 

Strategisk målsättning.
Bolaget bedömer att resterande del av 2022 samt 2023 
kommer innebära ytterligare steg i den kommersialise-
ring som pågår i Brighters prioriterade marknader. Fram 
till 2022 har fokus primärt legat på utveckling, certi-
fieringar, marknadsgodkännandeprocesser och förbe-
redande marknadsinsatser. Nu går Brighter in i en fas 
med ett tydligare mål att etablera sig som en stark och 
relevant partner inom diabetes- och hemvård.

Framtida utmaningar. 
Bolagets utmaningar de kommande månaderna består 
främst av att fortsätta arbetet med att renodla verksam-
heten genom att avyttra eller hitta extern finansiering till 
dotterbolaget Nectarine Health och att minska Bolagets 
månatliga kostnader.
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Hittills har kostnaderna för att initiera kommersialise-
ringen av Actiste® och utveckla dotterbolaget Nectarine 
Health och det tidigare dotterbolaget Camanio bidragit 
till den höga kostnadsstrukturen i relation till intäkterna. 
Styrelsen beslutade därför i oktober 2021 att fokusera 
på kärnverksamheten och därför prioritera försäljning 
av dotterbolagen samt ägarandelen i Blodtrycksdoktorn 
framför alternativa finansieringsmöjligheter. Därmed blir 
Brighter mer renodlat och kan lägga all fokus på Actiste® 
Diabetes Management as a Service, samtidigt som 
organisationen slimmas, kostnadsmassan minskar och 
likviditeten förbättras. Bolaget arbetade för att avytt-
ringen av dotterbolagen skulle realiseras i början av Q4 
2021, men avyttringen har tagit längre tid än förväntat. 

Camanio och Blodtrycksdoktorn avyttrades i december 
2021. Enligt styrelsens bedömning resulterade försälj-
ningarna i en minskning av koncernens rörelsekostnader 
om cirka 30 MSEK på årsbasis. Arbetet med försäljning 
av innehavet i, alternativt finansiering av, dotterbolaget 
Nectarine Health fortsätter. 

Bolaget har under 2022, med framgång, varit angeläg-
na om att minska kostnaderna genom organisatoriska 
förändringar med fokus på effektivisering och kund-
bearbetning, men även omprioriteringar som medfört 
konkreta kostnadsbesparingar. Detta är ett arbete som 
har ett fortsatt stort fokus för Bolaget.

Försäljning av produkter och tjänster.
I närtid förväntas största andelen av Bolagets intäkter 
genereras genom försäljning av koncernens tjänster och 
produkter. Diabetestjänsten Actiste® säljs bland annat 
som en prenumerationstjänst där prissättningsstrategin 
är organisk och utgår från den lokala betalningsviljan. 
Avsikten med den typen av prissättningsstrategi är att 
öka kännedomen och maximera antalet användare. 
Bolaget betraktar Actiste®, med sin Benefit Loop, som en 
lösning där värdet i den data och de insikter som kan ge-
nereras av många användare har potentialen att utgöra 
ett eget affärsområde som kan kompensera för ett lägre 
pris, vilket innebär att tjänsten kan prissättas konkurrens-
kraftigt på vissa marknader med lägre betalningsförmå-
ga. Även Nectarine-tjänsten som lanserades i USA 2021 
kommer att säljas som en prenumerationstjänst. 

Hälso- och behandlingsdata.
Brighter avser även på sikt att tillhandahålla både nyck-
eln till och marknadsplattformen för användargenere-
rade hälsodata. De databanker som, med användarnas 
tillåtelse, över tid genereras i Brighters plattformar kan 

komma att användas i långsiktig samhällsplanering, na-
tionella hälsoinitiativ, forskningsprojekt, kliniska studier 
och vid utveckling av läkemedel. Ambitionen är att mot 
betalning erbjuda Bolagets databanker och insikter till 
samhällsorgan och läkemedelsindustri, i syfte att ytterli-
gare förbättra livskvalitén för diabetiker.

Licensiering av IP. 
Bolaget har sedan 2007 ansökt om och erhållit ett stort 
antal patent och mönsterskydd för bland annat integra-
tion av provtagning, mätning av biomarkörer och injek-
tion av flytande läkemedel i en enda enhet och Artificiell 
Intelligens-stödd övervakningsfunktionalitet för medi-
cinsk utrustning. Ett tidigt fokus på patent från Brighters 
grundare utgör basen för Bolagets breda patentportfölj. 
Bolaget har ett flertal patentportföljer med godkän-
da patent och patentansökningar under behandling. 
Godkända patent finns över hela världen, bland annat i 
Europa, USA, Indien, Indonesien, Brasilien, Japan, Sydko-
rea, Kina och Mexiko. Bolaget undersöker möjligheten att 
licensiera delar av sin IP-portfölj till externa aktörer. 

Intäktsmodeller.
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2022 har präglats av viktiga milstolpar och ett brett 
utbud av aktiviteter där den kommersiella produktlanse-
ringen i Qatar är bland de viktigaste händelserna. Actis-
te® används idag i Qatar i syfte att förbättra livet för per-
soner som lever med diabetes och Bolaget har stort fokus 
på att få ut lösningen till ännu fler vårdinrättningar och 
patienter. Brighter har ett femårigt avtal (tecknat 2021) 
med Al Danah Medical Company, en av de ledande231 
distributörerna av medicinsk och biomedicinsk utrust-
ning, läkemedel, OTC-produkter, medicinska engångspro-
dukter och dermo-kosmetiska produkter i Qatar.

Brighter har under 2022, genom sin diabetestjänst 
Actiste®, inlett ett flertal initiativ för att samla in värde-
fulla data och användarinsikter som kan ligga till grund 
för vidare kommersialiseringsmöjligheter. Tillsammans 
med Padjadjaran University i Indonesien har Brighter 
startat ett forskningsprojekt, där patienter kommer att 
använda Actiste® Mini på två sjukhus i West Java. 100 
oralt och insulinbehandlade patienter för typ 2-diabetes 
mellitus har identifierats (65 patienter från ett offentligt 
sjukhus och 35 patienter från ett privat sjukhus). Actiste® 
används idag också för klinisk forskning av diabetespa-
tienter i Storbritannien. Den kliniska forskningsstudien 
genomförs i samarbete med Northern Care Alliance NHS 
Foundation Trust i den brittiska staden Salford. 

Brighter närmar sig också kommersialisering i Fören-
ade Arabemiraten, där Bolaget arbetar med ett antal 
partners samt direkt med sjukvården. Ett antal vårdin-
rättningar har anmält sig för deltagande i en kommande 
användarpilot som initierats tillsammans med Emirates 

23 https://medical-qatar.com/en/Item/595/Al-Dana-Medical-Company

Health Services (EHS). I början av tredje kvartalet 2022 
erhöll bolaget etiskt godkännande från landets hälso-
ministeriums (MoHAP) forskningsetiska kommitté, vilket 
markerar det sista lokala kravet som behövs för att starta 
användarpiloten. Bolaget slutför nu utbildningen av 
vårdpersonal för att sedan påbörja behandling av pa-
tienter. Utöver det etiska godkännandet har hälsoministe-
riet i landet också beviljat Brighter importgodkännande.

Bolaget har under året erhållit positiva uttalanden från 
diabetesexperter i flera länder gällande Actiste® Diabe-
tes Management as a Service. Detta tillsammans med 
de studier som genomförs är avgörande för Bolagets 
trovärdighet, och hjälper att generera forskningsresultat 
som kan behöva delas med kunder och för att fördjupa 
kontakter med beslutsfattare.

I Saudiarabien har Communications and Information 
Technology Commission (CITC) bjudit in Brighter att 
ansöka om deltagande i initiativet "Emerging Technolo-
gies Regulatory Sandbox". Dess mål inkluderar att tillåta 
innovativa tekniker att, undantagna från regelverket, 
fungera i Saudiarabien på provbasis. För Brighters del 
kan detta potentiellt ta bort eller minska de juridiska kra-
ven på databehandling och dataroaming som hittills har 
hindrat Brighters ansträngningar att kommersialisera 
Actiste® Diabetes Management as a Service i landet.

Bolaget har kontinuerlig kontakt med olika organisa-
tioner och företag för att undersöka möjligheter att 
inleda kommersiella partnerskap avseende Actiste® och 
Actiste® Mini.

Aktuell kommersiell ställning.



Inbjudan til l  teckning av units i Brighter AB 27    

MARKNADSÖVERSIKT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING.

Nectarine Health™ at Home, med fokus på USA som 
första marknad, är lanserad för användare som nås 
via partners i USA. Bolaget har avtalat partnerskap för 
att initiera slutanvändartester genom ett antal vårdak-
törer som vänder sig till brukare i hemmet, såväl inom 
äldrevård som inom primärvård. Bolaget har också 
utvecklat en strategi för ersättningar från det statliga 
vårdprogrammet Medicare tillsammans med Solutiono-
logy Health. 
 
Under 2022 ingick Nectarine Health ett avtal med 
Dynamark Monitoring Inc om att starta ett integrations-

projekt som kommer att integrera tjänsten ”Personal 
Emergency Response Services” med Nectarine Health™ 
at Home i USA och med det möjliggöra en professionell 
hantering av larm som en integrerad del av tjänsteutbu-
det. Nectarine Health har också ingått ett testavtal för 
slutanvändare med JRW Services Inc, en oberoende ägd 
och driven ”Right at Home”-franchisetagare. Right at 
Home är en leverantör av betrodda äldreomsorgstjänster 
i USA. Dessutom fortsätter Nectarine Health att utforska 
efterfrågan på Nectarine Health™ at Home, främst inom 
hemsjukvården i USA.

MARKNADSÖVERSIKT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING.
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Övrig information.

Låne- och 
finansieringsstruktur.
Sedan utgången av 30 juni 2022 har Brighter upptagit 
en lånefinansiering om cirka 12,5 MSEK.

Finansiering.
Bolaget har historiskt sett finansierats genom 
nyemissioner. Under 2022 går Brighter in i en tillväxtfas 
som ska leda till expansion under de kommande åren. 
Det innebär bland annat att ingen utdelning är planerad 
på kort sikt och att allt kassaflöde, internt och externt 
genererat, ska gå till att finansiera Bolagets expansion. 
Detta kan komma att ändras när Bolaget befinner sig i 
en mer robust fas. 

Fram till att verksamheten genererar ett positivt 
kassaflöde kommer finansieringen av operativa 
kostnader att ske med ägarkapital i form av emissioner, 
så som föreliggande Företrädesemission, konvertibler 
eller annat riskkapital. För att finansiera ytterligare 
expansion kan Bolaget komma att komplettera 
ägarkapitalet med traditionell lånefinansiering. 
Framtida finansiering beräknas ske genom föreliggande 
Företrädesemission med tillhörande teckningsoptioner 
samt genom försäljningsintäkter från Bolagets och 
dotterbolagens verksamhet. 

Investeringar.
Bolaget har sedan utgången av den senaste 
rapportperioden fram till dagen för Prospektet inte gjort 
några väsentliga investeringar. Bolaget har heller inte 
några pågående väsentliga investeringar men investerar 
löpande i produktutveckling.

Trender.
Komponentbrist och längre ledtider innebär att 
insatsvaror från leverantörer, främst baserade i Asien, 
inte når fram till producenterna i tid. Det medför 
dels ökade kostnader, dels att förseningar uppstår i 
leveranskedjorna och i slutändan kan inte produkterna 
färdigställas. De tillverkande företagen finner sig 
således i en situation där de har många halvfärdiga 
produkter som tar upp förvaringsutrymme. Eftersom 
de inte är färdiga för leverans upplever kunderna 
leveransförseningar vilket skadar tilltron till leverantören. 
Främst är det avsaknaden av så kallade halvledare som 
utgör komponentbristen. Vissa ledtider har ökat från 20 
till 52 veckor och det finns flera faktorer som påverkar 
branschen samtidigt.

Bolaget har sedan utgången av det senaste 
räkenskapsåret inte noterat några andra särskilda 
utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, 
lager, kostnader och försäljningspriser.

Information om Bolaget.
Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbe-
teckning) är Brighter AB (publ) med organisationsnum-
mer 556736–8591. Brighter är ett svenskt publikt aktie-
bolag som bildades den 5 juli 2007 och registrerades 
vid Bolagsverket den 31 augusti 2007. Bolaget regleras 
av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebo-
lagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till 
handel på Nasdaq First North Growth Market under 
kortnamnet BRIG. Brighter har sedan den 25 augusti 
2022 observationsstatus med motiveringen att det finns 
en negativ osäkerhet avseende Boalgets finansiella ställ-
ning. Bolagets identifieringskod för juridiska personer 
(LEI) är 5299001CH8K0RXSYV047. Bolaget har sitt säte 
i Stockholms kommun med adress Borgarfjordsgatan 
18, 164 40, Kista. Bolaget nås på www.brighter.se samt 
telefonnummer +46 (0)8-550 088 20. Notera att infor-
mationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida 
inte denna information införlivas i Prospektet genom 

hänvisning. 

Organisationsstruktur.
Brighter AB (publ) är moderbolaget i en koncern som om-
fattar tre bolag per dagen för Prospektet. Brighter inne-
har 98 procent av rösterna och 91 procent av kapitalet 
av dotterbolaget Pink Nectarine Health AB (”Nectarine 
Health”). Personal och konsulter verksamma i Nectarine 
Health äger övriga 250 549 stamaktier.

Brighter har också kontroll över Brighter Software 
Trading L.L.C. vilket är samägt tillsammans med AFAQ 
Group i Förenade Arabemiraten, men Brighter har 
genom avtal rätt till full operationell kontroll och till fram-
tida vinster. Dotterbolagets verksamhet avses bedriva 
Bolagets verksamhet i Förenade Arabemiraten.
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Rörelsekapitalförklaring.
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella 
behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bola-
gets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter 
de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 18,4 Msek. 
Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i oktober 2022. Med beaktande av bedöm-
da kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 101,9 Msek för den kommande 
tolvmånadersperioden. 

vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 52,4 Msek före emissionskostnader 
som bedöms uppgå till cirka 7,5 Msek. nettolikviden om 44,9 Msek bedöms inte vara tillräckligt för 
att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Det krävs 
en total nettolikvid om minimum 57,0 Msek från de två utestående teckningsoptionsprogrammen 
och to9 som ryms inom Företrädesemissionen för att täcka Bolagets likviditetsbehov under de 
närmaste tolv månaderna givet att erbjudandet fulltecknas. i samband med Företrädesemissionen 
har en extern investerare och Mangold ingått avtal om emissionsgarantier med Bolaget uppgåen-
de till sammanlagt 30 Msek, motsvarande 57 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden 
är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrang-
emang. 

om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, tillsammans med de tre teckningsoptions-
programmen inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten 
och utvecklingen i planerad takt. om styrelsen gör bedömningen vid något tillfälle att teck-
ningsoptionsprogrammen ej beräknas täcka kapitalbehovet kommer Bolaget därmed komma att 
tvingas söka alternativa finansieringslösningar, alternativt genomföra ytterligare kostnadsnedskär-
ningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital 
kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att 
kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyck-
ade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.
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Riskfaktorer.
en investering i värdepapper är förenad med risk. i detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga 
omständigheter som anses väsentliga för Brighters verksamhet och framtida utveckling. i enlighet 
med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till 
sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms 
vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

Bolaget har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras 
och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiseras. 
riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till 
Brighters verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker 
relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. riskfaktorerna som presenteras nedan är 
baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. varje risk 
betecknas med en uppskattad risknivå (låg/medel/hög) på en kvalitativ skala, dels för uppskattad 
sannolikhet, dels för uppskattad omfattning. Den riskfaktor som per dagen för Prospektet 
bedöms vara mest väsentlig presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter 
presenteras utan särskild rangordning.

Osäker tillgång till kapital.
Brighters verksamhet finansieras till stor del med kapital 
från finansiella investerare, vilket resulterar i en poten-
tiell risk att inte kunna fortsätta utvecklingen om inte 
kapital kan anskaffas. Bolaget har under de senaste 
36 månaderna genomfört elva kapitalanskaffningar i 
form av riktade emissioner, företrädesemissioner och 
teckningsoptionsprogram till ett totalt värde om cirka 
594 MSEK. Påföljden av en osäker tillgång till kapital kan 
innebära direkta påföljder för företagets operationella 
verksamhet, vilket i sin tur kan leda till att Brighter får 
svårigheter i att fortsätta utveckla och/eller producera 
Bolagets produkter. Brighter bedömer att detta skulle ha 
en hög negativ inverkan på företagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat. Bolaget bedömer sannolikhe-
ten att denna risk inträffar som hög.

Branschgenerella faktorer.
Branschen som Brighter är verksam inom är präglad av 
snabb teknologisk utveckling. Detta medför en konstant 
risk för att ny teknik och nya produkter kan kringgå eller 
ersätta Brighters nuvarande patent eller andra rättigheter 
till intellektuella tillgångar. Därmed är det fundamentalt 
viktigt att Brighter försöker ligga i framkant av branschut-
vecklingen. Otillräcklig tid och resurser på grund av oför-
utsägbara och plötsliga händelser (såsom nya externa 
IT-säkerhetshot, driftstörningar, eller liknande) vilket från-
går initial verksamhetsstrategi kan leda till att medarbeta-
re behöver omfördela sin tid. Detta resulterar i att primära 
arbetsuppgifter blir bortprioriterade och en potentiell 
negativ inverkan på företagets verksamhet och finansiella 
ställning. Brighters marknad och verksamhet är fortsatt 

utsatta för konsekvenserna av Covid-19 vilket skulle kunna 
leda till störningar i den operationella verksamheten samt 
förseningar i leverantörskedja och försäljning. Bolaget 
bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk inträffar 
som hög och att det skulle ha en hög negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet ifall risken inträffar.

Beroende av nyckelpersoner.
Brighter är i stor utsträckning beroende av ett antal 
nyckelpersoner. En eventuell förlust av någon eller några 
av dessa personer kan medföra att Bolagets produktut-
veckling och kommersialisering av produkter kan fördrö-
jas eller fördyras. Nyckelpersoner där förlust har störst 
inverkan på verksamheten finns i högsta ledningen, inom 
kvalitetssäkring och regulatoriska frågor samt inom pro-
duktutveckling. Om risken skulle bli verklighet försvårar 
det Bolagets möjlighet att fullfölja vald affärsstrategi, 
och därigenom framtida intjäningsförmåga. Bolaget 
bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risk för-
verkligas är medel och att det skulle ha en hög negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet genom att förlänga 
tiden tills Bolaget når lönsamhet ifall risken inträffar.

Kommersiellt oprövade tjänster.
Sedan bolaget startades 2007 har fokus främst varit 
produktutveckling och att etablera tjänsterna på utvalda 
marknader. Nu är det dags att kapitalisera på dessa 
investeringar och växla upp den kommersiella tillväxten. 
Att etablera Bolagets erbjudande på marknaden tar tid, 
vilket gör det utmanande att utvärdera Bolagets fram-
tidsutsikter. Brighter kan av samma anledning få svårt 
att förhandla fram fördelaktiga avtal med leverantörer 

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker.
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och samarbetspartners. Vidare medför den begränsade 
verksamhetshistoriken svårigheter att förutsäga framtida 
utveckling och intäkter. Den minimala kommersiella his-
toriken kan leda till att presenterade planer och resultat 
fördröjs, fördyras eller visar sig vara inadekvata. Bolaget 
bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk för-
verkligas är medel och att det skulle ha en hög negativ 
inverkan på Bolagets kassaflöde om risken inträffar.

Underleverantör- och distributörberoende.
Brighter har valt att outsourca vissa nyckelprocesser för 
att främja effektivitet och flexibilitet inom organisationen 
och för att dra nytta av skalfördelar, teknisk infrastruktur 
och specialistkompetenser som leverantörer kan tillhan-
dahålla. Detta inkluderar bland annat mobildatatjänster, 
molntjänster och dataservrar, vissa utvecklingstjänster, 
IT-säkerhet- , tillverkning av förbrukningsvaror, produkt-
tillverkning, komponentinköp, samt tjänster inom logistik- 
och varulager. Om en eller flera av dessa leverantörer 
skulle avbryta sitt samarbete med Brighter eller förändra 
sina villkor eller att det skulle uppstå ett oförutsägbart 
avbrott i produktionen eller förändringar i leverans av 
tjänster så som försenade leveranser, nya standarder 
eller tekniska lösningar alternativt kvalitetsproblem, så 
skulle detta kunna påverka Brighters åtaganden till sina 
kunder och möjlighet att leverera tjänster och produk-
ter enligt plan. Bolaget bedömer att sannolikheten för 
att denna risk inträffar är medel. Det är inte möjligt att 
allmänt bedöma inverkan på Bolaget då det beror på 
vilken specifik typ av risk som skulle uppstå och vilka 
konsekvenser det skulle ha.
 
Där Brighter har distributionsavtal för försäljningen av 
företagets produkter finns även en risk av att distribu-
tören inte möter sina skyldigheter enligt avtalet eller att 
avtalen skulle sägas upp. Om ett avtal sägs upp eller vä-
sentligt försämras skulle detta kunna leda till en oförut-
sägbar minskning av försäljningen och därmed innebära 
en väsentligt negativ inverkan på företagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Bolaget bedömer san-
nolikheten att denna risk inträffar som medel. Det är inte 
möjligt att allmänt bedöma inverkan på Bolaget då det 
beror på vilken specifik typ av risk som skulle uppstå och 
vilka konsekvenser det skulle ha.

Bedömning av Bolagets marknader.
Brighter verkar, med produkter och tjänster som är de-
signade för daglig diabetesvård, på en global marknad 
som av Bolaget bedöms stå inför en betydande tillväxt 
under de närmaste åren. Bedömningen gäller antal 
patienter som kommer att behöva sådana lösningar på 
grund av ökande diabetesdiagnoser samt villighet hos 
beslutsfattare att investera i effektivisering av vård och 
preventiva åtgärder.

Denna marknadsbedömning grundar Bolaget på ett an-

tal olika aspekter som exempelvis publicerad information 
om utveckling av diabetes (globalt och regionalt) från 
trovärdiga källor som bland andra The International Di-
abetes Federation (IDF) och World Health Organisation 
(WHO) samt Bolagets egna diskussioner med vårdgivare 
och andra beslutsfattare.
 
Det föreligger risk att dessa bedömningar är felaktiga. 
Missbedömningar kan avse tjänstens generella utform-
ning såväl som potentialen och efterfrågan globalt samt 
på vissa geografiska marknader. Bedömningarna kan 
också avse tidsaspekten för beslutsprocesser samt vil-
lighet eller kapacitet hos kunder eller andra att investera 
i den typ av lösningar som Bolaget erbjuder. En lägre 
tillväxttakt än den förväntade kan komma att påverka 
Bolagets förutsättningar för försäljning och resultatut-
veckling negativt. Bolaget anser sannolikheten att risken 
skulle uppstå som medel. Detta skulle då ha en hög 
negativ inverkan på företagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Produktansvar.
Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktans-
varskrav om en produkt orsakar skada på en person eller 
egendom. Det finns en risk att Bolagets nuvarande eller 
framtida försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka 
de eventuella krav som kan komma att ställas kring pro-
duktansvar. Brighters produkter är kopplade till människ-
ors hälsa och eftersom produktområdet är inom medi-
cinteknik så är produktansvaret högre ställt jämfört med 
många andra branscher. Bolaget bedömer att kraven på 
produktansvar är relativt likartade i de flesta länder, och 
att nivån på utdömda skadestånd är jämförbara i de 
länder där Bolaget idag är verksamt. Brighter bedömer 
sannolikheten för att ovan nämnda risk inträffar som 
medel. Om risken inträffar uppskattas att det skulle upp-
stå en låg negativ finansiell inverkan på Bolaget men en 
medel inverkan på Bolagets konkurrenskraft.

Tillväxtstrategi.
Brighter är till stor del organiserat som ett entreprenör-
drivet bolag och har under senaste åren sett betydande 
tillväxt i stora delar av organisationen. Detta kräver 
implementering av nya policys, processer och tydligare 
definierade roller och ägandeskap inom samtliga delar 
i verksamheten, samt uppföljning av dessa för att säker-
ställa operativ effektivitet. Risken att inte detta finns på 
plats inom verksamheten vid ny teknologisk utveckling 
och/eller vid signifikant tillväxt inom Bolaget kan leda 
till ineffektivi intern styrning. Det kan leda till kommuni-
kationssvårigheter, vilket i sin tur kan skapa svårigheter 
med exempelvis marknadsaktiviteter. Bolaget bedömer 
denna risk som medel och att det skulle ha en låg nega-
tiv inverkan på Bolagets verksamhet ifall risken inträffar.
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Risk för intrång i Bolagets immateriella 
rättigheter.
Brighter är beroende av möjligheten att registrera och 
bevara patent samt att skydda andra immateriella 
rättigheter och specifik kunskap. Patentportföljen är kon-
centrerad inom ett begränsat antal områden med hög 
konkurrens och potential för stora internationella bolag 
vilket gör försvaret av patentportföljen svårare. Brighter 
söker kontinuerligt patent- och varumärkesskydd för 
den metod och de produkter som Bolaget utvecklar på 
utvalda marknader, om det bedöms vara väsentligt för 
Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att nu-
varande eller framtida patentansökningar inte leder till 
godkända patent eller att väsentliga uppfinningar inte 
identifieras som sådana. Vidare utmärks den bransch 
som Brighter verkar inom av snabb teknisk utveckling. 
Det finns därför en risk att nya teknologier och produkter 
utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets nuvarande 
och framtida patent eller andra immateriella rättighe-
ter. Det finns en risk för att Brighters konkurrenter, med 
eller utan avsikt, gör intrång i Bolagets patent. Om det 
bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina 
patent och andra immateriella rättigheter genom juri-
diska processer. Det finns dock en risk att Brighter inte 
kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. 
För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina 
immateriella rättigheter i anspråk eller att dessa inte 
skulle vara relevanta kan det få en hög negativ effekt på 
Bolagets intjäningsförmåga, och därigenom finansiella 
ställning. Brighter bedömer sannolikheten för att risken 
inträffar som medel. 

Regulatorisk miljö.
Inom medicinteknik och telekommunikation finns många 
regulatoriska aspekter att ta hänsyn till. Förändrat 
kundbeteende, ny teknik, regeringsinitiativ eller föränd-
rad politisk inriktning kan leda till branschgemensamma 
utmaningar och nya regleringar. Kostnaden för att möta 
regelverk, krav och riktlinjer kan vara betydande. Företa-
get kan även eventuellt möta problem med att upprätt-
hålla licenser och tillstånd. Bolaget bedömer sannolikhe-
ten för att risken inträffar som medel. Om risken inträffar 
bedöms omfattningen på den finansiella ställningen och 
konkurrenskraften som medel.

Tvister.
Brighter är föremål för ett antal tvister. Även om Brighter 
bedömer att förutsättningarna för framgång med de 
krav som har framställts mot Brighter är mycket låga är 
det icke oväsentliga kostnader förenade med att hantera 
krav - dels i form av ombudskostnader, dels också på sätt 
att tvisterna tar tid och fokus från företagsledning och 
annan personal. Dessutom, i de fall Brighter har fram-
ställt, eller kan komma att framställa, krav kan finnas en 
motpartsrisk på sätt att oavsett Brighters framgång kan 
inte säkert gäldenären betala sin skuld till Brighter. Bola-
get bedömer sannolikheten för att Brighter under första 
halvåret 2023 kommer fortsatt behöva hantera tvister 
som hög, men effekten på Bolagets finansiella ställning 
som låg.

Personuppgiftsbehandling.
Bolagets verksamhet innefattar behandling av konsu-
menters personuppgifter inklusive s.k. särskilda katego-
rier av personuppgifter i form av uppgifter om hälsa. 
Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 
omfattas enligt dataskyddslagstiftningen av extra höga 
krav bland annat vad gäller säkerhet. Trots Bolagets 
åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för 
personuppgifter är det möjligt att Bolagets säkerhetsåt-
gärder avseende system samt andra säkerhetsrutiner, 
inte förhindrar olovligt intrång, att personuppgifter 
röjs, eller att personuppgiftsbehandlingen annars kan 
anses vara förenad med brister. Detta skulle kunna 
skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir 
skadeståndsansvariga samt ansvarigt för att erlägga 
administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddslag-
stiftningen, och därmed resultera i ökade kostnader och/ 
eller förlorade intäkter. Det är också möjligt att länder 
där Bolaget agerar, eller har för avsikt att agera, ändrar 
eller introducerar nya regler och lagstiftning kring 
personuppgiftsbehandling (framför allt medicinska per-
sondata) som kan göra det svårare eller mera kostsamt 
för Bolaget att agera enligt plan. Bolaget bedömer att 
risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan 
på Bolagets varumärke, verksamhet och resultat. Bolaget 
bedömer att sannolikheten att risken är låg.

Legala och regulatoriska risker.
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Risk förknippad med utspädning i framtida 
emissioner.
Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och 
övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot 
bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner 
sig i kan Brighter komma att behöva ytterligare kapital 
framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets sty-
relse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller 
under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera 
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägar-
na besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller 
teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare 
kapital genom riktade nyemissioner kommer befintli-
ga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att 
spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspätt genom 
att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. 
Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa 
röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid 
bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel 
i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget 
i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom 
emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta 
kunna ha en medel negativ inverkan på Bolagets aktie-
kurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga 
aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan-
nämnda risk förverkligas är hög.

Ej säkerställda garantiåtaganden.
Bolaget har erhållit garantiåtaganden från befintliga 
och externa investerare till ett värde om cirka 30 MSEK, 
motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. 
Garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankga-
rantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrang-
emang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av 
dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Er-
bjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att 
Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att 
finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bola-
gets finansiella ställning och även på genomförandet av 
planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, 
vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida 
intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksam-
het i hög omfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed 
en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna 
påverkas negativt i hög omfattning. Bolaget bedömer att 
sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper 
och Företrädesemissionen.
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Villkor för värdepapperen.
Allmänt.
Brighter är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets 
aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av 
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga 
aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Brighters akti-
er är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och 
har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmel-
serna i aktiebolagslagen (2005:551).

Central värdepappersförvaltning.
Brighter är anslutet till Euroclears kontobaserade värde-
papperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepap-
perscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, 
eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker 
av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. 
Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i 
avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktiere-
laterade rättigheter.

Företrädesemissionen.
Med bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2022, 
beslutade styrelsen den 25 augusti 2022 att genom-
föra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen 
avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod 
SE0004019545) samt teckningsoptioner av serie TO9 
(ISIN-kod SE0018537862). De teckningsoptioner som 
emitteras med anledning av Företrädesemissionen 
kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av 
Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att 
teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För full-
ständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas 
till ”Villkor för teckningsoptioner av serie TO9 i Brighter 
AB” som återfinns på Bolagets hemsida, www.brighter.se. 
Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissio-
nen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för 
Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrä-
desemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring 
vecka 42, 2022.

Vissa rättigheter förenade med aktierna.
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bola-
get, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordning-
en, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551).
 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika 
rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt 
berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika 
stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid 
nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrä-
desrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag 

från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättig-
heter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att 
ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer 
av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således 
inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas 
överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som 
ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte några 
utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade 
aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka 
antalet aktier i Bolaget.

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. 
Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbla-
det. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolag-
stämman ska dels vara införda i den av Euroclear förda 
aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla 
sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman 
senast den dag som anges i kallelsen. 

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolags-
stämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga 
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. 

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och 
behållning vid likvidation.
Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstäm-
man fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken 
och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register 
förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett 
kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men 
kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte 
kan nås kvarstår dennes fordran avseende utbetalnings-
beloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperio-
den tillfaller utdelningen Bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för ak-
tieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för 
eventuella begränsningar som följer av bank- och clea-
ringsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta ak-
tieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare 
med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hem-
vist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget 
är emellertid inte förpliktigat att betala sådan skatt.
 
Brighter har ingen utdelningspolicy och har hittills 
inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en 
utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att 
investeras i Bolagets fortsatta utveckling. 

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar 
och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktie-
ägare rätt till andel av överskottet i proportion till det 
antal aktier som innehas av aktieägaren.
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Emissionsbemyndigande.
Vid årsstämman den 8 juni 2022 beslutades att bemyn-
diga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med 
eller utan företrädesrätt för aktieägarna och inom ramen 
för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser 
för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission 
av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konver-
tibler.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, 
med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 
förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma 
villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndi-
gande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, 
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till 
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med 
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med 
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller 
annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna 
emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i 
samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna 
genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa 
kapital till Bolaget.

Offentliga uppköpserbjudanden  
och tvångsinlösen.
Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga upp-
köpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplatt-
formar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla 
eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara 
frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt 
uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med 
närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 
tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag. 

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta 
åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna 
för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om 
styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grun-
dad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära 
förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieäga-
re under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En 
aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkas-
ta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett 
offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt 
bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under 

vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel 
om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av 
vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller 
inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan ak-
tieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall 
den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som 
representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebo-
laget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som 
innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, 
oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att 
lösa in återstående aktier som inte redan innehas av 
majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars 
aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av ma-
joritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom 
tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritets-
aktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudan-
de till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio 
tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara 
det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda 
skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för 
aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en för-
säljning av aktierna under normala förhållanden. Denna 
process för bestämmande av skälig ersättning för aktier 
som inlösen genom tvångsinlösen utgör en del i det ak-
tiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte 
att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. 
Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän. 

Brighters aktier är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit några offentliga 
uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under 
det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skatterelaterade frågor.
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sve-
rige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från 
teckningsoptioner och aktier. 

Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapital-
vinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avytt-
ring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares 
specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa 
typer av skatteskyldiga och vissa typer av investerings-
former. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och 
uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att 
få information om de särskilda konsekvenser som kan 
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.



Inbjudan til l  teckning av units i Brighter AB  36    

Villkor för Erbjudandet.
Erbjudandet.
Med bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2022, 
beslutade styrelsen den 25 augusti att genomföra en 
nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en tecknings-
kurs om 0,30 SEK per unit. Varje unit består av fem (5) 
nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teck-
ningsoptioner av serie TO9. Varje teckningsoption av se-
rie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under 
perioden från och med den 18 januari 2023 till och med 
den 31 januari 2023. 

Emissionsvolym.
Erbjudandet omfattar högst 873 524 945 nya aktier, 
motsvarande en emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK före 
emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 
698 819 956 teckningsoptioner av serie TO9. Teck-
ningsoptioner av serie TO9 kan tillföra Bolaget ytterliga-
re maximalt cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, 
beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företräde-
semissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner 
av serie TO9 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 
104,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs.
Teckningskursen för varje unit är 0,30 SEK, vilket motsva-
rar en teckningskurs per aktie om 0,06 SEK. Teckningsop-
tionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

Aktiekapital och antal aktier.
Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma 
att öka med högst 43 676 247,25 SEK från 43 676 247,25 
SEK till 87 352 494,50 SEK och antalet aktier kan komma 
att öka med högst 873 524 945 från 873 524 945 till 
1 747 049 890 aktier. Om samtliga utgivna teckningsop-
tioner utnyttjas till aktier kommer Bolagets aktiekapital 
att öka med högst 34 940 997,80 SEK från 87 352 
494,50 SEK till 122 293 492,30 SEK och antalet aktier 
kan komma att öka med högst 698 819 956 från 
1 747 049 890 till 2 445 869 846 aktier.

Avstämningsdag.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Eurocle-
ar”) för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter 
i emissionen är den 14 september 2022. Sista dag för 
handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträt-
ter är den 12 september 2022. Första dag för handel i 
Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 
13 september 2022.

Företrädesrätt till teckning.
Den som på avstämningsdagen den 14 september 2022 
är registrerad som aktieägare i Brighter äger företrädes-
rätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation 

till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie 
erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till 
teckning av en (1) unit i till en teckningskurs om 0,30 SEK 
per unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier 
och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 
TO9.

Teckning utan företrädesrätt.
Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av 
företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln 
”Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter”. 
Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma 
tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga 
från och med den 16 september 2022 till och med den 
30 september 2022.

Teckningsperiod.
Teckning av units ska ske under perioden från och med 
den 16 september 2022 till och med den 30 september 
2022. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Out-
nyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroc-
lear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra 
förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas 
för teckning av units senast den 30 september 2022 
eller säljas senast den 27 september 2022. Styrelsen 
för Brighter äger rätt att förlänga den tid under vilken 
anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventu-
ell förlängning av tiden för teckning och betalning ska 
beslutas senast före teckningsperiodens utgång och 
offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsoptioner av serie TO9.
Varje teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en 
(1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvaran-
de 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen 
i Bolagets aktie under perioden 2 januari 2023 till den 
16 januari 2023, dock lägst kvotvärdet för Bolagets 
aktie och högst 0,08 SEK per aktie. Teckning av aktier 
med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med 
villkoren för teckningsoptionerna under perioden från 
och med den 18 januari 2023 till och med den 31 januari 
2023. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av 
serie TO9 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets 
hemsida, www.brighter.se.

Handel med uniträtter.
Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq 
First North Growth Market under perioden från och med 
den 16 september 2022 till och med den 27 septem-
ber 2022. ISIN-kod för uniträtterna är SE0018537870. 
Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan 
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas 
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under ovan nämnda handelsperiod ger, under tecknings-
tiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter 
aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på 
avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade uniträtter.
Uniträtter som ej sålts senast den 27 september 2022 
eller utnyttjats för teckning av units senast den 30 sep-
tember 2022, kommer att bokas bort. För att förhindra 
förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas 
för teckning av units senast den 30 september 2022 eller 
säljas senast den 27 september 2022. 

Utspädning.
De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units 
i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att 
vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fullteck-
nat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet akti-
er i Bolaget med 873 524 945 aktier från 873 524 945 
aktier till högst 1 747 049 890, motsvarande en utspäd-
ning om cirka 50 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid 
fullt nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO9 som 
omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget 
komma att öka med 698 819 956 aktier från 
1 747 049 890 till 2 445 869 846 aktier, motsvarande en 
utspädning om cirka 28,6 procent av det totala anta-
let aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet 
aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet 
och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner 
av serie TO9 kan innebära en total utspädning om cirka 
64,3 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier 
i Bolaget till följd av full teckning i Erbjudandet och full 
garantiersättning i units, inklusive nyttjande av samtliga 
vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 innebär en 
total utspädning om cirka 66,7 procent. De aktieägarna 
som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således 
även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande 
grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet 
har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspäd-
ningen genom att sälja sina uniträtter.

Direktregistrerade aktieägare.
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 14 september 2022 är registre-
rade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland 
annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen 
i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck-
ningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon 
separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter 
på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare.
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare på avstäm-

ningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller 
särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och 
betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av uniträtter.
Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska 
ske genom samtidig kontant betalning under perioden 
från och med den 16 september 2022 till och med den 
30 september 2022. Anmälan är bindande. Teckning och 
kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta 
inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen 
eller med den inbetalningsavi som är fogad till den sär-
skilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1. Inbetalningsavi 

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för anmälan om teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej an-
vändas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den 
på inbetalningsavin förtryckta texten. 
Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel 
För det fall ett annat antal uniträtter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmäl-
ningssedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Anmälning om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med anvisning-
arna på den särskilda anmälningssedeln. Den för-
trycka inbetalningsavin får därmed inte användas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild an-
mälningssedel kan erhållas från Mangold per tele-
fon, e-post eller genom att ladda ner den från Mang-
olds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas 
per post eller lämnas på nedanstående adress och 
vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 30 
september 2022. Anmälningssedlar som skickas per 
post bör avsändas i god tid för att säkerställa leve-
rans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet 
att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det 
fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
särskilda anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. 

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Brighter AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
E-post: emissioner@mangold.se 
Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95
Hemsida: www.mangold.se

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt 
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(intresseanmälan).
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under 
samma period som teckning av units med företrädesrätt, 
det vill säga från och med den 16 september 2022 till 
och med den 30 september 2022. Styrelsen i Brighter 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En 
sådan förlängning ska meddelas senast den 30 septem-
ber 2022. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker 
genom att anmälningssedel för teckning utan företräde 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till 
Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälnings-
sedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post 
eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även 
fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till 
Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmäl-
ningssedeln kan även laddas ned från Brighters hemsi-
da, www.brighter.se samt från Mangolds hemsida, 
www.mangold.se.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast 
kl. 15:00 den 30 september 2022. Anmälningssedel som 
skickas med post bör därför avsändas i god tid före sista 
teckningsdagen. Det är endast tillåtet att skicka en (1) 
anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. 
För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer 
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de 
aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska 
anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt 
dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med 
BankID. Gå in på www. emission.mangold.se och följ in-
struktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt 
vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt 
och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste 
Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om 
medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av 
det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft 
den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt 
ID (”NID”) hämtas in om personen har annat eller ytter-
ligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID 
skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell 
identifieringskod för landet. För juridiska personer måste 
Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold 
kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla 
obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tilldelningsprinciper.
Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter 
ska tilldelning av resterande units inom ramen för Före-
trädesemissionens högsta belopp ske:
1. i första hand till de som tecknat units med stöd av 

uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstäm-
ningsdagen eller inte) och som anmält intresse för 
teckning av units utan stöd av uniträtter och för 
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
uniträtter som var och en av de som anmält intresse 
att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för 
teckning av units.

2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning 
av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträt-
ter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske 
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till 
det antal units som tecknaren totalt anmält sig för 
teckning av.

3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsga-
rantier avseende teckning av units, i proportion till 
sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske 
pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning av units utan 
företrädesrätt.
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Brighter 
äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning 
kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit 
tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att 
överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte 
beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli 
eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin 
förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt 
sin förvaltares rutiner. 
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Aktieägare bosatta utanför Sverige.
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och 
som önskar delta i Företrädesemissionen kan 
vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för 
information om teckning och betalning. På grund 
av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar 
sig Företrädesemissionen inte till personer som är 
bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder 
där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare 
med registrerad adress i något av dessa länder inte 
att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare 
kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina 
respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha 
levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och 
försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, 
därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp 
understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga 
jurisdiktioner utanför Sverige.
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier 
och teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till 
personer som är bosatta i andra länder kan påverkas 
av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med 
anledning härav kommer aktieägare som har sina 
aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med 
registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier 
och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), 
Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, 
Schweiz, Hongkong, Sydkorea eller Sydafrika inte att 
erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att 
erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. 
De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana 
aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, 
med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till 
berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK 
utbetalas ej.

Betalda och tecknade units (”BTU”).
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA 
skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade 
units benämns BTU på VP-kontot till dess att 
Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. 

Handel med BTU.
Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First 
North Growth Market, från och med den 16 september 
2022 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 42, 2022. 
ISIN-koden för BTU är SE0018537888.

Offentliggörande av utfallet i 
Företrädesemissionen.
Omkring den 4 oktober beräknas Bolaget offentliggöra 
utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet 
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida.

Leverans av aktier och teckningsoptioner.
Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske under vecka 42, 2022, ombokas BTU till 
aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från 
Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

Handel i aktien.
Aktierna i Brighter handlas på Nasdaq First North 
Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet BRIG 
och har ISIN-kod SE0004019545. Brighter har sedan den 
25 augusti 2022 observationsstatus. De nya aktierna tas 
upp till handel i samband med att omvandling av BTU 
till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske 
under vecka 42, 2022. 

Handel i teckningsoptionerna av serie TO9.
Styrelsen i Brighter avser att ansöka om att de nya 
teckningsoptionerna av serie TO9 tas upp till handel på 
Nasdaq First North Growth Market i samband med att 
omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, 
vilket beräknas ske under vecka 42, 2022. ISIN-koden för 
teckningsoptionerna är SE0018537862.

Rätt till utdelning på de nya aktierna.
De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen 
ger rätt till utdelning från och med den första avstäm-
ningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbe-
slutet.

Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS.
Teckning sker via det konto som respektive aktieägare 
har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna 
innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investerings-
sparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. 
Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa 
dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska 
gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt 
kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kun-
na ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att 
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tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

Garantiåtaganden.
Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 30 
MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet. 

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 57 
procent kommer garantiåtaganden inte tas i anspråk. 
Garantiersättning utgår med femton (15) procent av 
garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket 
motsvarar cirka 4,5 MSEK eller tjugo (20) procent av 
garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket 
motsvarar 20 000 000 units. Om emissionsgaranterna 
väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kom-
mer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units 
med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolags-

stämman den 8 juni 2022. Teckningskursen för eventuella 
units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 
teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,30 SEK 
per unit. Garantiavtalen är ingångna per den 25 augusti 
2022. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför 
det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, 
inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och spe-
cifikt ”Ej säkerställda garantiåtaganden” för ytterligare 
information.

Nedanstående tabell sammanfattar de garantiåtagand-
en som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

Garantiåtaganden.
Namn Adress Belopp, SEK Andel av  

Erbjudandet, %
Formue Nord Markedsneutral A/S Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg 15 000 000 28,6
Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm 15 000 000 28,6
Totalt  30 000 000 57,2
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Viktig information om LEI och NID vid teckning 
utan stöd av uniträtter.
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/
EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 
3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att 
kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa 
krav medför att juridiska personer behöver ansöka om 
registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och 
fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer 
(Nationellt ID eller National Client Identifier) för att 
kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. 
Observera att det är tecknarens juridiska status 
som avgör om en LEI-kod eller NPID-nummer (såsom 
tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som 
behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av 
de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska 
personer som har enbart svenskt medborgarskap består 
NPID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens 
personnummer. Om personen i fråga har flera eller något 
annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara 
någon annan typ av nummer. De som avser anmäla 
intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt 
uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod 
(juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer 
(fysiska personer) i god tid då denna information 
behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan 
stöd av uniträtter.

Övrig information.
Styrelsen för Brighter har inte rätt att avbryta 
Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid 
under vilken anmälan om teckning och betalning kan 
ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och 
betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens 
utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer 
Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande 
beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig 
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en 
anmälan om teckning av units. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan beaktande eller innebära att teckning kan komma 
att ske med ett lägre belopp. 

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig 
eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma 
att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som 
inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen 
ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.
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Styrelse och ledande 
befattningshavare.
Styrelse.
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie styrelseledamöter utan styrelse-
suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande. Den 
nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 2022, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Christer Trägårdh
Född 1963. Styrelseordförande sedan 2021

Christer Trägårdh har en lång bakgrund inom bankbranschen och gedigen 
erfarenhet inom styrelsearbete från många uppdrag i olika branscher. Under 
2014–2019 var Christer medlem I Swedbanks koncernledning, först som 
regionbankschef och från 2016 som chef över den svenska bankverksamheten. 
Innan dess var Christer VD för Bergslagen Sparbank och har varit verksam i 
över 20 år i olika ledande positioner inom Handelsbanken. Vidare har Christer 
haft mer än 20 styrelseuppdrag genom åren, exempelvis styrelseordförande 
för Fastighetsbyrån, vice ordförande för Svensk Handel Försäkringar (numera 
SH Pension) och styrelsemedlem i UC.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i PLW Gruppen och 
Linköping Hockey AB, styrelseledamot i Pink Nectarine Health, Camanio, 
Styrelseakademien, Brighter One och Bliq AB samt interim VD i Woshapp AB.
Innehav i Brighter: 4 932 137 aktier och 717 856 teckningsoptioner av serie TO8.

Johnny Ludvigsson
Född 1943. Styrelseledamot sedan 2022.

Under åren 1985–1991 var Johnny Ludvigsson generalsekreterare för 
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), 
världsorganisationen för diabetes bland barn och ungdomar. Han har bland 
annat blivit tilldelad Novo Nordisk Fondens pris för diabetesforskning 1998 och 
ISPADs invigningspris 2001 samt blivit utnämnd till hedersmedlem av svenska 
diabetesförbundet. Johnny Ludvigsson har publicerat över 500 vetenskapliga 
artiklar och Child Diabetes Foundation delar varje år ut två priser i hans namn 
till framstående forskare inom diabetes i Norden.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Namn Befattning Födelseår Invald Aktieinnehav*
Christer Trägårdh Styrelseordförande 1963 2021 4 932 137 aktier
Johnny Ludvigsson Styrelseledamot 1943 2022 0 aktier
Åsa Sjöblom Nordgren Styrelseledamot 1970 2020 333 334 aktier
Karin O’Connor Styrelseledamot 1965 2021 666 668 aktier
Clas Lindbergson Styrelseledamot 1966 2021 667 668 aktier
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*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.
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Karin O’Connor
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2021.

Karin O’Connor är Global Digital Customer Experience Director på SVP 
Worldwide, med huvudkontor i USA. Hon är även grundare av Corporate 
Creativity AB, en konsultfirma specialiserad på företag i förändring, 
digitalisering, varumärkesstrategi och kommunikation. Hon är även författare 
till boken ”The Moneyfest” som handlar om hur företag skapar framgång 
i den fjärde industriella revolutionen samt rådgivare till produktionen av 
Draknästet på SVT. Hon har en omfattande bakgrund inom affärsmässiga 
omstruktureringar både inom Sverige och internationellt. Hon har tidigare varit 
chef för transformationen på Colart Ltd i London och arbetat som finansiell 
journalist och analytiker samt haft flera styrelseuppdrag för bland annat BRIO 
AB, SOS Barnbyar och Telge Energi AB. Karin är civilekonom med inriktning på 
finansiell ekonomi, samt journalistutbildad vid Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i White Arkitekter och Tranpenad AB.
Innehav i Brighter: 666 668 aktier och 166 667 teckningsoptioner av serie TO8.

Åsa Sjöblom Nordgren
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Åsa Sjöblom Nordgren är VD och grundare av Trice Imaging Inc. Ett globalt 
plattformsföretag inom molnbaserade medicinska bilder. Företagets lösning 
finns i 42 länder och finns inbyggd i vanligt förekommande maskiner från 
exempelvis GE Healthcare, Philips och FujiFilm. Trice Imaging har expanderat 
sin distribution och e-handel globalt via vårdgivare. Åsa Sjöblom Nordgren 
har gedigen erfarenhet inom innovation, digitalisering och förändrat 
konsumentbeteende inom vården. Hon har tidigare haft ledande positioner på 
Metronome, Sveriges Kommunikatörer, MobPal Mobile Relations och Tre.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot på Trice Imaging Inc. och 
styrelseordförande på Tricey Sweden AB.
Innehav i Brighter: 333 334 aktier och 166 667 teckningsoptioner av serie TO8.

Clas Lindbergson
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2021.

Clas Lindbergson är grundare, tidigare CEO and idag ansvarig för 
affärsutveckling på FrostPharma AB. Clas har en bred erfarenhet från över 
25 år inom läkemedelsindustrin med ledande roller inom försäljning och 
marknadsföring på Novartis och Pfizer. Clas har tidigare varit Managing 
Director i Norden på Eisai AB, medgrundare och VD på Ergobe Pharma 
AB/Unimedic Pharma AB. Hans främsta kompetens finns inom ledning, 
affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. De sista 10 åren har han 
byggt och utvecklat bolag inom läkemedelsindustrin.

Övriga pågående uppdrag: Head of Business Development på FrostPharma AB 
samt styrelseledamot på FrostPharma AB. Styrelseordförande Blaise Medical AB.
Innehav i Brighter: 667 668 aktier och 166 667 teckningsoptioner av serie TO8.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.

Ledande befattningshavare.

Erik Lissner
Född 1967. VD sedan 2021.

Erik är en engagerad ledare med omfattande erfarenhet från VD-roller och 
ledningsgrupper i stora och små teknikfokuserade noterade bolag. Han 
har spenderat största delen av sin karriär inom MedTech-sektorn där han 
har drivit både nystartade företag och jobbat i olika ledande positioner på 
Johnson & Johnson Medical Device med fokus på sälj- och marknad. Han 
har erfarenhet från medicinteknik, bioteknologi och digital hälsa. Senast 
kommer Erik från Oxygy där han hade flera ledande positioner. Innan dess 
var han VD för Papilly (publ) och VD för Biosensor Applications (publ). Erik har 
en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidat från 
Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 666 668 aktier och 166 667 teckningsoptioner av serie TO8.

Malin Hollander
Född 1967. Tillförodnad CFO sedan 2022.

Malin är en senior ledare med mer än 20 års operativ erfarenhet från ledande 
finansiella befattningar, senast som Chief Operating Officer (COO) på 
Krys nordiska kontor med ansvar för ekonomi, analys, IT, inköp, juridik och 
fastigheter. Innan sitt uppdrag på Kry har Malin bland annat haft roller såsom 
CFO/Chief Information Officer (CIO) på PBM Sweden AB, CFO/COO på 
Medlink och Interim Financial Controller på Spotify.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.

Namn Befattning Födelseår Anställd 
sedan

Aktieinnehav*

Erik Lissner VD 1967 2021 666 668
Malin Hollander Tillförordnad CFO 1967 2022 0
Jonas Johansson Head of Operations 1979 2020 0
Dragan Zdravkovic Head of Medical Affairs 1972 2020 490 000
Maja Roslund Head of People and Culture 1964 2019 267 456
Marie-Louise Kanon Head of Communication and Brand 1964 2021 296 608
Johan Möller Head of Sales and Marketing 1985 2019 222 456

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget.
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Dragan Zdravkovic 
Född 1972. Head of Medical Affairs sedan 2020.

Dragan, MD, med en masterexamen i endokrinologi, är mycket erfaren inom 
läkemedelsbranschen med mer än 17 års erfarenhet från väletablerade 
läkemedelsbolag. Han har haft olika roller inom allt från klinisk forskning 
till den operationella verksamheten. Dragan har en passion för att anta 
utmaningar och ouppfyllda behov inom diabetesområdet. Han är chef för 
Medical Affairs på Brighter och bidrar med sina insikter inom forskning och 
stöttar hela företaget till att nå sitt mål – att ta fram en datadriven lösning 
för smartare behandling av kroniska sjukdomar med positiv påverkan på den 
globala sjukvården.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 490 000 aktier och 122 500 teckningsoptioner av serie TO8.

Jonas Johansson
Född 1979. Head of operations sedan 2021.

Jonas har över 15 års erfarenhet från olika ledande positioner, främst inom 
MedTech-sektorn, och har tidigare jobbat för företag som St. Jude Medical, 
Saab och Elekta. Jonas ansvarar för Brighters operations funktion och 
säkerställer att Brighter levererar högkvalitativa produkter och tjänster och är 
i framkant av innovation. Jonas har en masterexamen inom systemvetenskap 
från Luleå Universitet. 

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag. 
Innehav i Brighter: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Maja Roslund
Född 1964. Head of People and Culture sedan 2019.

Maja är en senior ledare med lång och bred erfarenhet från seniora ledarroller 
såsom HR ledare, tf VD vid HR konsultbolag samt att hon driver sitt eget 
konsultbolag. Uppdragen har varierat mellan stora bolag som bland annat 
Swedish Match, Axel Johnson International, Ericsson till nystartade företag 
som Unilever-ägda Blue Air Cabin Air där Maja var med från start och 
etablerade verksamheten i Sverige och Kina. Maja har bland annat studerat 
ledarskap, pedagogik, organisationsutveckling samt att hon är fördjupad inom 
OBM - Organizational Behaviour Management. Maja har en genuin passion 
för att få såväl verksamheter som individer att växa hållbart och genom det 
skapa hållbara företagskulturer och arbetsgivarvarumärken som säkrar den 
långsiktiga kompetensförsörjningen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 267 456 aktier och 63 114 teckningsoptioner av serie TO8.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.

Johan Möller
Född 1985. Head of Sales and Marketing sedan 2021.

Johan har en passion för försäljning, marknadsetablering och innovativa 
affärsmodeller som funkar i en internationell och komplex miljö. Han har en 
bakgrund från management consulting inom bilindustrin, riskanalys på iZettle, 
automatisering på Daimler Japan och senast som projektledare på Svenska 
Handels- och Investeringsrådet i Sydostasien. Han har haft ledande positioner 
inom flera disruptiva initiativ i tungt reglerade branscher, exempelvis 
FinTech. Han har även stöttat flera svenska företag vid global expansion och 
kommersialisering i Asien.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 222 456 aktier och 55 614 teckningsoptioner av serie TO8.

Marie-Louise Kanon
Född 1964. Head of Communication and Brand sedan 2021.

Marie-Louise är en senior kommunikationschef med mer än 20 års erfarenhet 
från olika ledande roller inom marknad och kommunikation i både privat och 
offentlig sektor, varav en gedigen branscherfarenhet inom IT- och telekom 
samt bolag i stora förändringar. Innan Brighter hade Marie-Louise en ledarroll 
inom underhållningsbranschen där hon ansvarade för kommunikation, media 
och PR. Hon har framgångsrikt utvecklat flera företags varumärken och 
kommunikationsstrategier samt drivit ett eget konsultbolag.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav i Brighter: 296 608 aktier och 74 152 teckningsoptioner av serie TO8.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.

Övriga upplysningar avseende styrelse och 
ledande befattningshavare.
Det förekommer inga familjeband mellan några 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 
Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, 
utöver vad som framgår nedan, (i) dömts i 
bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott 
och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av 
reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända 
yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol 
att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- 
eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare kan nås via Bolagets adress, 
Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista.

Ersättningar till styrelse och ledande 
befattningshavare.
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter 
beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 8 
juni 2022 beslutades att arvode skulle utgå med 
500 000 SEK till styrelseordföranden samt med 300 
000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen 
styrelseledamot har något avtal som berättigar till 
ersättning vid upphörandet av uppdraget. 

Nedanstående tabell visar de ersättningar som 
styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna 
erhållit avseende räkenskapsåret 2021. Samtliga belopp 
anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna 
belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
styrelseledamots eller ledande befattningshavares 
avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2021.

(SEK) Styrelse- 
arvode

Lön/
konsult-
arvode

Rörlig 
ersättning

Pensions-
inbetalningar

Summa

Styrelsen

Christer Trägårdh, styrelseordförande 223 570 1 294 600 0 0 1 518 170
Johnny Ludvigsson*, styrelseledamot 0 0 0 0 0
Åsa Sjöblom Nordgren, styrelseledamot 220 000 0 0 0 220 000
Karin O’Connor, styrelseledamot 100 000 0 0 0 100 000
Clas Lindbergson, styrelseledamot 100 000 0 0 0 100 000
Ledande befattningshavare
Erik Lissner, VD 0 823 553 0 0 823 553
Övriga ledande befattningshavare (sex personer) 0 6 242 568 0 802 771 7 045 339
Summa 643 570 8 360 721 0 802 771 9 807 062

*Tillträdde rollen som styrelseledamot under juni 2022.
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FINANSIELL INFORMATION.

Finansiell information.

Revisors uttalanden.
Avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 
inkluderade följande upplysningar av särskild betydelse:
• Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi 

fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen 
och styrelsens beskrivning av kapitalbehov under 
rubriken ”Finansiering”. Där framgår det att koncer-
nen har tillförts kapital under såväl år 2021 samt 
under första kvartalet 2022 men att det kommer 
krävas ytterligare kapital för att fullfölja bolagets 
plan för kommersialisering.  
Vidare anges att styrelsen bedömer att den likvid 
som beräknas inflyta från de teckningsoptioner som 
kommer kunna tecknas i juni 2022 i kombination 
med att bolaget hittar alternativa finansieringskällor 
för dotterbolaget Pink Nectarine Health AB kommer 
leda till att finansieringen av verksamheten utifrån 
nuvarande plan är säkerställd för åtminstone 12 
månader framåt. Därutöver anges att styrelsen och 
ledningen kontinuerligt arbetar med och utvärderar 
ytterligare finansieringsalternativ. 

Vi vill påtala vikten av att ytterligare finansiering 
kan säkerställas enligt de alternativ som styrelsen 
utvärderar och håller för sannolika.

• Utan att det påverkar våra uttalanden ovan får vi 
anmärka följande. Den ordinarie bolagsstämman 
(årsstämman) hölls i strid med 7 kap. 10§ aktiebo-
lagslagen mer än sex månader efter utgången av 
räkenskapsåret 2020. Förseningen hade sin grund i 
att styrelsen på grund av brister i kallelseförfarande 
måste ställa in den årsstämma som annars skulle ha 
ägt rum den 17 juni 2021 och kalla till årsstämma 
vid en senare tidpunkt.

Avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 
inkluderade följande upplysningar av särskild betydelse:
• Revisorsyttrandet för årsredovisningen 2020 av-

styrkte ansvarsfrihet för Truls Sjöstedt och Henrik 
Norström för räkenskapsåret 2020. Som grund för 
uttalandet uppgavs följande.

"I samband med vår granskning har vi noterat att bola-

nedan presenteras viss historisk finansiell information för Brighter för 2022, 2021 och 2020. Den 
finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 
2021 och 2020, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden den 2022-01-01 till den 2022-
06-30. Brighters reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen, rFr 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
samt international Financial reporting standards (iFrs) och tolkningar från iFrs interpretations 
committee (iFrs ic) sådana de antagits av eU. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör 
läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020, 
inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det 
andra kvartalet 2022. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2020 samt 
den oreviderade delårsrapporten för perioden 2022-01-01 till den 2022-06-30 har införlivats i 
Prospektet genom hänvisning, se avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”. samtlig 
finansiell information är hämtad från Bolagets koncernredovisning.

ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida 
inget annat anges. siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen 
lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med 
angiven totalsumma.

Hänvisningar görs enligt följande:
• Brighters årsredovisning för räkenskapsåret 2021: resultaträkning (s. 40), balansräkning  

(s. 41), kassaflödesanalys (s. 43), noter (s. 48–75) och revisionsberättelse (s. 77–79). 
Länk: https://brighter.se/download/3239/ 

• Brighters årsredovisning för räkenskapsåret 2020: resultaträkning (s. 38), balansräkning  
(s. 39), kassaflödesanalys (s. 41), noter (s. 46–75) och revisionsberättelse (s. 77–79). 
Länk: https://brighter.se/download/2616/  

• Brighters delårsrapport för det andra kvartalet 2022: resultaträkning (s. 13), balansräkning  
(s. 14), kassaflödesanalys (s. 16), och noter (s. 19–23). 
Länk: https://brighter.se/download/3603/
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get placerat likvida medel motsvarande totalt 23 miljo-
ner kronor i fem certifikat utställda av ett bolag som är 
verksamt inom finansbranschen. Certifikaten är i redo-
visningen upptagna som en kortfristig fordran och utgör 
del av det belopp som i not 16 redovisas som Finansiell 
placering mot ränta. Placeringen, som är att jämställa 
med en utlåning av likvida medel, har inte föregåtts av 
någon prövning av låntagarens betalningsförmåga och 
någon säkerhet har inte ställts. Bolagets fordran om 23 
miljoner kronor samt per den 31 december 2020 beräk-
nad upplupen ränta om 2,9 miljoner kronor är förfallna 
till betalning och det är oklart i vad mån låntagaren 
reglerat någon del av bolagets fordran. Låntagarens 
återbetalningsförmåga är oklar. 

Vid granskningen har framkommit att det är den tidigare 
verkställande direktören Henrik Norström och tidigare 
styrelseordföranden Truls Sjöstedt som för bolagets räk-
ning ingått avtal om att placera ovannämnda belopp om 
23 miljoner kr i de aktuella certifikaten. Enligt vår mening 
stod denna åtgärd i strid med bolagets då gällande 
attestordning. Härtill kommer att utlåningen skedde utan 
föregående prövning av låntagarens kreditvärdighet och 
utan krav på ställande av säkerhet. Sammantaget anser 

vi att den tidigare verkställande direktören och styrelse-
ordföranden genom oaktsamhet kan ha orsakat bolaget 
en väsentlig ekonomisk skada.”

Alternativa nyckeltal
En del av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan 
är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt 
IFRS, vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med 
nyckeltal med liknande benämningar som används av 
andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definie-
rade enligt IFRS används, tillsammans med nyckeltal 
definierade enligt IFRS, för att stödja företagsledningens 
och andra intressenters analys av Bolaget. Se under 
rubrik ”Definitioner av alternativa nyckeltal” för definitio-
ner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under 
rubriken ”Avstämning alternativa nyckeltal” nedan för 
avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från Brighters 
reviderade årsredovisningar för 2021 samt från del-
årsrapporten för perioden 1 januari 2022 till 30 juni 
2022. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av 
Bolagets revisor.

FINANSIELL INFORMATION.

Alternativa nyckeltal.
TSEK 2021-01-01  

- 2021-12-31
2020-01-01

- 2020-12-31
2022-01-01

- 2022-06-30
2021-01-01

- 2021-06-30

Nettoomsättning 1 266 1 665  536  705
Rörelseresultat  -185 480 -207 034 -88 992 -91 691
Resultat från perioden  -210 442 -244 152 -90 447 -126 118
Eget kapital per aktie 0,59 1,23 0,31 0,81
Rörelsemarginal, % Negativ Negativ Negativ Negativ
Soliditet, % 76,86 74,36 87,89 78,17
Nettoskuldsättningsgrad, % 5,46 13,53 -4,86 9,96 
Rörelsekapital 41 136 34 287 62 355 27 139
Finansnetto -34 400 -13 473  -1 455 -24 936
Balansomslutning 268 745 338 917 243 373 317 934
Övriga externa kostnader 106 554 129 619 36 164 55 765
Balanslikviditet, % 174 144 348 144
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Definitioner av alternativa nyckeltal.
Bland nedanstående definitioner presenteras definitio-
ner av nyckeltal vilka inte definieras enligt IFRS (alter-
nativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska 
eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller 
kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som 
inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara 
nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisnings-
principer. Bolaget använder alternativa nyckeltal för 
att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets 

verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, 
tillsammans med nyckeltal definierat enligt IFRS, hjälper 
investerare att förstå Bolagets utveckling från period till 
period samt kan underlätta en jämförelse med liknande 
bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyck-
eltal med liknande benämningar som används av andra 
bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen 
bidrar med användbar och kompletterande information 
till investerarna.

FINANSIELL INFORMATION.

Nyckeltal. Definition. Användning.
Nettoomsättning Försäljning till extern kund Nettoomsättning används för att ge en upp-

fattning om Bolagets försäljning exkluderat 
koncerninterna betalningar

 Rörelseresultat Summa intäkter minus rörelsekost-
nader

Rörelseresultat är ett mått som Bolaget anser 
vara väsentligt för investerare som vill förstå 
resultatutvecklingen före räntor och skatt

Resultat från perioden Resultat efter finansiella poster Periodens resultat är ett mått som investerare 
kan använda för att skapa en uppfattning om 
bolagets intjäningsförmåga inklusive påver-
kan från ränta och andra finansiella poster

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet 
utestående aktier före utspädning

Investerare kan använda eget kapital per aktie 
för att följa Bolagets utveckling av det egna 
kapitalet i relation till antalet aktier

Rörelsemarginal Summa rörelseresultat dividerat med 
intäkter

Rörelseresultat bedöms relevant av Bolaget för 
att investerare ska kunna skapa en uppfatt-
ning om lönsamheten

Soliditet Eget kapital dividerat med balansom-
slutningen

Soliditet används för att ge investerare en 
bild av om hur stor del av finansieringen som 
kommer från eget kapital respektive extern 
finansiering. Nyckeltalet används för att be-
döma ett bolags finansiella ställning, stabilitet 
och förmåga att klara sig på längre sikt

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minskat med 
likvida medel dividerat med eget 
kapital

Skuldsättningsgrad används av investerare för 
att skapa en uppfattning om verksamhetens 
risknivå och hur motståndskraftigt Bolaget är

Rörelsekapital  Samtliga omsättningstillgångar 
minus kortfristiga skulder

Rörelsekapital underlättar för investerare att 
förstå kapitalstrukturen i Bolaget, mer specifikt 
Bolagets utestående fordringar och det kapital 
som används för att betala leverantörsskulder

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader

Investerare använder finansnettot för att 
förstå resultatet från Bolagets finansiella 
aktiviteter

Balansomslutning Summa tillgångar i balansräkningen Används för att förstå hur Bolaget finansierat 
sina tillgångar

Övriga externa kostnader Alla kostnader som ingår i rörelse-
resultatet, minskat med kostnad för 
sålda varor, personalkostnader samt 
avskrivningar och resultatandelar 
från intressebolag

Investerare använder övriga externa kostnader 
för att samla de kostnader som ej anses passa 
under övriga kostnadsposter

Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med 
kortfristiga skulder

Balanslikviditet används av investerare för 
att visa företagets förmåga att betala sina 
kortfristiga skulder
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Avstämning alternativa nyckeltal.
Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av 
alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller tota-
la summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella 
rapporter för räkenskapsåren som avslutades 2021 och 
2020 samt för den oreviderade delårsperioden 2022-01-
01 – 2022-06-30 (inklusive jämförelsesiffror avseende 
motsvarande period 2021), vilka införlivats i Prospektet 
via hänvisning.

TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Nettoomsättning 1 266 1 665  536  705
Balanserade kostnader för 
utvecklingsarbete

40 016 54 261 13 274 22 033

Övriga rörelseintäkter 2 453 871 1 434 2 195
- Råvaror och förnödenheter 6 284 1 251 5 606 1 007
- Övriga externa kostnader 106 554 129 619 36 164 55 765
- Personalkostnader 58 704 60 616 30 613 29 865
- Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

55 748 -7 536 28 521 28 567

- Övriga rörelsekostnader 1 924 14 809 3 330 1 421
= Rörelseresultat -185 480 -207 034 -88 992 -91 691

TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Eget kapital 206 553 252 023 213 895 248 533
/ Genomsnittligt antal aktier 349 096 075 204 312 350 693 069 170 307 880 802
= Eget kapital per aktie 0,59 1,23 0,31 0,81

TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Rörelseresultat -185 480 -207 034 -88 992 -91 691
/ Summa intäkter  43 735 56 797 15 243 24 933
= Rörelsemarginal, % - - - -

TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Eget kapital 206 553 252 023 213 895 248 533
/ Balansomslutning 268 745 338 917 243 373 317 934
= Soliditet, % 76,86 74,36 87,89 78,17

TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Långfristiga räntebärande skulder 6 571 8 548 4 375 7 237
Övriga räntebärande skulder 31 609 32 816 3 580 33 141
- Likvida medel 26 896 7 276 18 353 15 620
/ Eget kapital 206 553 252 023 213 895 248 533
= Nettoskuldsättningsgrad, % 5,46 13,53 - 9,96
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TSEK 2021-01-01  
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2022-01-01
- 2022-06-30

2021-01-01
- 2021-06-30

Omsättningstillgångar 96 757 112 633 87 459 89 303
- Kortfristiga skulder  55 621 78 346 25 104 62 164
= Balanslikviditet, % 41 136 34 287 62 355 27 139

Utdelningspolicy.
Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har 
inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden 
som omfattas av den historiska finansiella informatio-
nen. Brighter är ett tillväxtbolag där genererade vinstme-
del planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. 
Någon utdelning är därför inte planerad de kommande 
åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställ-
ning så medger, kan utdelning bli aktuell.

Betydande förändringar sedan den 30 juni 
2022.
Efter den 30 juni 2022 har följande händelser av väsent-
lig betydelse för Bolagets ställning inträffat:
• 25 augusti, 2022, Brighter offentliggör företrädes-

emission av units om cirka 52,4 MSEK och upptar 
lånefinansiering.

• 25 augusti, 2022, Brighter offentliggör interimsrap-
port för perioden som slutar 30 juni 2022 (Q2).

• 30 juni, 2022, Brighters tillförordnade VD Erik Lissner 
tar permanent roll som Bolagets VD.

Utöver ovan angivet har det inte skett några betydande 
förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 
30 juni 2022.
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Legala frågor, ägarförhållanden 
och kompletterande information.
Aktier och aktiekapital.
Per balansdagen den 2022-06-30 uppgick Bolagets 
registrerade aktiekapital till 43 676 247,25 SEK, fördelat 
på 873 524 945 aktier av samma slag, envar med ett 
kvotvärde om 0,05 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning 
får aktiekapitalet inte understiga 34 152 242,95 SEK 
och inte överstiga 136 608 971,80 SEK, fördelat på inte 
färre än 683 044 859 aktier och inte fler än 2 732 179 
436 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt 
inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utelöpande aktier 
vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret 
uppgick till 229 005 540 aktier och uppgick vid 
utgången samma räkenskapsår till 390 311 348 aktier.

Teckningsoptioner, konvertibler med mera.
Teckningsoptioner av serie TO5.
Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 5 äger 
rätt att för varje teckningsoption teckna 1,7 aktier i 
bolaget till en initial teckningskurs om 6,20 SEK. Antalet 
kvarvarande teckningsoptioner uppgår till 22 000 000. 
För det fall att innehavare av teckningsoption utnyttjar 
teckningsoptioner där det totala värdet av nyemitterade 
aktier är lika med eller högre än 1 000 000 SEK kan teck-
ningsoptionerna utnyttjas under hela sin löptid. 
För det fall att värdet av utnyttjade teckningsoptioner 
understiger 1 000 000 SEK är kommande teckningsperi-
oder följande:
• 21 november – 5 december 2022
• 23 maj – 5 juni 2023

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 1 870 000 
SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Den 
maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet 
uppgår till drygt 9,5 procent av det idag totala antalet 
aktier och röster i bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO8.
Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en 
ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 22 
maj 2023 till och med den 2 juni 2023 till en teckningskurs 
motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnitt-
spriset (VWAP) mätt under perioden från och med den 4 
maj 2023 till och med den 17 maj 2023, dock lägst 0,05 
SEK och högst 0,45 SEK. Fullt utnyttjande av teckningsop-
tionerna av serie TO8 innebär en ökning av aktiekapitalet 

med 333 333,35 SEK. Vid fullt utnyttjande tillförs Brighter 
högst cirka 75 SEK före emissionskostnader. 

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för 
närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, 
konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan 
berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt 
påverka aktiekapitalet i bolaget.

Teckningsoptioner har en utspädningseffekt när de skul-
le leda till en emission av stamaktier till en kurs som är 
lägre än genomsnittskursen. För aktuella räkenskapsår 
innebär en konvertering av potentiella stamaktier att re-
sultat per aktie minskar förlusten och någon utspädning 
uppstår därav ej.

Ägarförhållanden.
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieä-
garavtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets 
ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, 
eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras 
eller förhindras. Brighter har inte vidtagit några särskilda 
åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget 
inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bola-
gets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller för-
hindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till 
skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagsla-
gen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsä-
gares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag. 

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, 
såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska 
personer som äger fem procent eller mer av samtliga 
aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av 
tabellen nedan. För uppgift om styrelseledamöters och 
ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se 
avsnittet ”Företagsstyrning”. Ingen aktieägare har aktier 
av olika röstvärde.

Ägarförhållande per den 30 juni 2022 med därefter 
kända förändringar.

Namn Antal aktier Andel kapital 
och röster (%)

Försäkringsbolaget 
Avanza Pension

57 434 328 6,58

Övriga aktieägare 816 090 617 93,42
Totalt 873 524 945 100 %
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Väsentliga avtal.
Brighter har, med undantag för avtal som ingår i den 
normala affärsverksamheten, ingått nedanstående avtal 
av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år 
omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Brighters styrelse ingick den 25 augusti 2022 ett avtal 
med Formue Nord Markedsneutral A/S för att etablera 
en lånefinansiering om 10 MSEK. Lånet betalades ut i 
sin helhet omgående, med undantag för uppläggnings-
avgiften om 10,0 procent. Lånet löper med en ränta om 
2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet ska 
betalas tillbaka i sin helhet i med likviden från Företrä-
desemissionen, eller senast den 30 november 2022. Det 
har inte lämnats någon pant i samband med lånefinan-
sieringen. 

Låneavtalet med Formue Nord Markedsneutral A/S utö-
kades den 13 september 2022 genom ett tilläggsavtal 
om 2,5 MSEK till i övrigt identiska villkor. Det utestående 
lånet till Formue Nord Markedsneutral uppgår därmed 
per dagen för Prospektet till 12,5 MSEK.

Den 1 december 2021 avyttrades bolaget Camanio. Bo-
laget har lämnat garantier i samband med försäljningen 
som kan göras gällande som längst 18 månader efter 
avtalsdagen, med undantag för sådana garantibrott 
som rör grundläggande garantier och skatt. Sådana 
garantibrott kan göras gällande under en längre period. 
Den preliminära köpeskillingen uppgick till 65 MSEK. I 
samband med försäljningen avyttrades Bestic AB org. 
nr. 556707–2516, som förvärvades av Camanio. Avtalen 
innehåller grundläggande garantier.

Brighter har härutöver inte, med undantag för avtal som 
ingår i den normala affärsverksamheten, ingått något 
avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år 
omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden.
Brighters grundare, tidigare ordförande och tidigare VD, 
Truls Sjöstedt hävdar att han har lidit förluster på mellan 
4,4 och 5,4 miljoner kronor i förhållande till aktier i Brigh-
ter som han enligt uppgift lånat ut till Unwrap Finance 
Nordic AB (”Unwrap”) sent i december 2020. Bolaget är 
inte part i detta aktieutlåningsavtal. Truls Sjöstedt häv-
dar dock att han ingick ett separat avtal med Brighter 
och hävdar avtalsbrott. Brighter har ingen kännedom 
om att det skulle finnas ett sådant avtal och bestrider 
ansvar. Bolaget bedömer för närvarande att det saknas 
grund för kravet.

Brighter har inlett rättsliga åtgärder mot Unwrap för 
att verkställa betalningen av skulder som Unwrap är 

skyldigt Bolaget kopplade till vissa potentiella fordringar 
som nämns av Bolagets revisor i årsredovisningen 2020 
(skuldcertifikat utfärdat av Unwrap). Då det är en pågå-
ende tvist och eftersom det omtvistade beloppet delvis 
kan komma att kvittas mot belopp som Bolaget eventuellt 
(under uppsagda finansieringsavtal) kan vara skyldigt 
Unwrap, kan Brighter inte kommentera Bolagets totala 
finansiella exponering. Fordringsbeloppet är avskrivet.

Brighter har under juli 2022, för att säkerställa preskrip-
tionsavbrott, preserverat sina rättigheter och aktiverat 
gällande ansvarsförsäkringar, inlett rättsliga åtgärder 
mot Truls Sjöstedt och tidigare vd Henrik Norström. Dessa 
relaterar till händelser under år 2020 som påstås stå 
i strid med aktiebolagsrättsliga regler och av Brighter 
antagna policys och instruktioner samt de omsorgs- och 
lojalitetsförpliktelser som gällt med anledning av deras 
uppdrag, huvudsakligen i deras roll i ovannämnda utlå-
ningen till (samt andra transaktioner med) Unwrap, som 
eventuellt har lett eller kommer att leda till skada och 
förlust för Brighter. Truls Sjöstedts och Henrik Norströms 
ansvar är i stort avhängigt resultatet i det ovannämnda 
målet och relaterade tvister mellan Brighter och Unwrap 
och i vilken mån Unwrap fullgör den relevanta betal-
ningsskyldigheten i förhållande till Brighter. Brighter har 
därför ansökt om att tingsrätten vilandeförklarar sitt 
anspråk till dess att omfattning på skadan och Unwraps 
möjligheter att fullfölja eventuella åtagande står klart.

En tidigare konsult till Bolaget har hävdat att Bolaget 
har brutit mot avtal om att betala konsulten ersättning 
om konsulten medverkar till att Brighter tillförs nytt 
kapital och för vissa affärsutvecklingstjänster. Konsulten 
har gjort gällande krav på ersättning, innefattandes 
också emission av teckningsoptioner till konsulten och 
till medarbetare hos konsulten. Bolaget bestrider ansvar 
och bedömer för närvarande att det saknas grund för 
konsultens inställning.

Brighters grundare, tidigare ordförande och tidigare 
vd, Truls Sjöstedt gör anspråk på allmänt skadestånd 
om 150 000 kronor, ekonomiskt skadestånd om 125 000 
kronor per månad samt avgångsvederlag om 1,5 miljo-
ner kronor med anledning av Truls Sjöstedts upphörda 
anställning. Bolaget bestrider ansvar och bedömer för 
närvarande att det saknas grund för kravet.

Brighter har härutöver under de senaste tolv månaderna 
inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaran-
den som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets 
kännedom riskerar att bli inledda) och som under den 
senaste tiden har haft eller skulle kunna få betydande 
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
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Intressen och Intressekonflikter.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befatt-
ningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild 
överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran-
törer eller andra parter.

Med undantag för vad som anges nedan i avsnittet 
”Transaktioner med närstående”, föreligger inga intres-
sekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan 
styrelseledamöternas och ledande befattningshavar-
nas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata 
intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av 
avsnittet ”Företagsstyrning” har dock ett flertal styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska 
intressen i Brighter genom innehav av aktier i Brighter.

Avtal och transaktioner med närstående.
Den 14 juli 2022 har Bolaget ingått med Jan Stålemark, 
tillförordnad VD för Pink Nectarine Health AB, ett avtal 
om rådgivning och stöd kring processen att hitta alter-
nativ finansiering till Bolagets dotterbolag, Pink Necta-
rine Health AB. Under avtalet, kommer Jan Stålemark, 
vid lyckad genomförande av försäljning av Bolagets 
befintliga aktier eller investering i nya aktier, erhålla 
en provision om upp till 5% av köpeskilling alternativt 
investeringsbelopp. 

Den 20 juli 2022 beslutade styrelsen att kräva åter-
köp av 60 000 aktier i Pink Nectarine Health AB, enligt 
Bolagets köpoption, från tidigare VD Matthias Tietze för 
Pink Nectarine Health AB, som avslutade sin anställning, 
till en kostnad av 98 400 SEK (samma pris som Matthias 
Tietze hade betalat för aktierna ursprungligen).

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten ”Före-
tagsstyrning – Ersättning till styrelse och ledande be-
fattningshavare”, har inga ytterligare transaktioner med 
närstående ägt rum sedan den 31 december 2021 och 
fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner 
med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett 
på marknadsmässiga villkor.
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Tillgängliga handlingar.
Bolagets uppdaterade stiftelseurkund 
(registreringsbevis) och bolagsordning kan under hela 
Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor 
(Borgarfjordsgatan 18, 164 40, Kista) under ordinarie 
kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i 
elektronisk form på Bolagets webbplats, www.brighter.se. 
Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte 
utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller 
godkänts av Finansinspektionen.
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TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR.

www.brighter.se


