
Inbjudan till unitemission i Brighter AB (publ)
 

Finansinspektionen godkände detta Prospekt den 5 februari 2021. Prospektet är giltigt i upp till 12 månader från datumet för 
godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga 

felaktigheter kommer inte vara tillämpligt efter utgången av prospekts giltighetstid. 
 

NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE 
För att inte värdet av erhållna uniträtter ska gå förlorat måste respektive innehavare antingen; 

• utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna nya units senast den 23 februari 2021, eller 
• sälja de erhållna uniträtterna som inte har utnyttjats senast den 19 februari 2021. 
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Viktig information
Vissa definitioner
I detta prospekt gäller följande definitioner 
om inget annat anges. Med ”Brighter”, 
”Bolaget” eller ”Koncernen” avses Brighter 
AB (publ), med organisationsnummer 
556736-8591, samt i förekommande fall 
den företagsgrupp i vilken Brighter utgör 
moderbolag. Med ”Prospektet” avses 
föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med 
”Erbjudandet” eller ”Företrädes- 
emissionen” avses erbjudandet att 
teckna units i Brighter i enlighet med 
villkoren i detta Prospekt. Med ”Eminova” 
avses Eminova Fondkommission AB, med 
organisationsnummer 556889-7887. Med 
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 
med organisationsnummer 556112- 8074. 
Med ”First North” avses Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm som är 
en så kallad Multilateral Trading Facility 
(”MTF”) registrerad som en tillväxtmarknad 
för små och medelstora företag, vilken 
inte har samma juridiska status som en 
reglerad marknad.

Allmänt
Prospektet har godkänts av Finansinspek-
tionen, som behörig myndighet enligt 
förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”). Finansinspektionen har 
godkänt detta prospekt enbart i så måtto 
att det uppfyller de krav på fullständighet, 
begriplighet och konsekvens som anges i 
Prospektförordningen. Godkännandet av 
Prospektet bör inte betraktas som något 
slags stöd för den emittent som avses 
i detta Prospekt. Investerare bör göra 
sin egen bedömning av huruvida det är 
lämpligt att investera i de värdepapper 
som avses i Prospektet. Tvist som 
uppkommer med anledning av innehållet i 
detta Prospekt och därmed sam  manhäng-
ande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt. Svensk materiell 
rätt är exklusivt tillämplig på detta 
Prospekt inklusive till dokumentet hörande 
handling  ar. Föreliggande Prospekt och 
de handlingar som införlivats genom 
hänvisning kommer under dokumentets 
giltighetstid att finnas tillgängliga i 
elektronisk form på Bolagets hemsida 
(www.)brighter.se

Viktig information till investerare
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget 
i enlighet med villkoren i detta Prospekt 
riktar sig inte till aktieägare eller andra 
investerare med hemvist i USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Singapore, 
Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller 

i något annat land där deltagande i 
emissionen skulle förutsätta ytterligare 
erbjudandehandlingar eller prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än 
enligt svensk rätt, eller eljest strida mot 
regler i sådant land.
 
Inga uniträtter, betalda tecknade units, 
aktier eller andra värdepapper utgivna av 
Brighter har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities 
Act 1933, eller enligt värdepapperslag-
stiftningen i någon delstat i USA eller 
någon provinslag i Kanada. Därför får 
inga uniträtter, betalda tecknade units, 
aktier eller andra värdepapper utgivna 
av Brighter överlåtas eller erbjudas till 
försäljning i USA eller Kanada annat än 
i sådana undantagsfall som inte kräver 
registrering. Anmälan om förvärv av aktier 
i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig och lämnas utan 
avseende.

Marknadsinformation och 
framåtblickande syftningar
Prospektet innehåller vissa framåtriktade 
uttalanden och åsikter. Framåtriktade 
uttalanden är uttalanden som inte 
relaterar till historiska fakta och händelser 
och sådana uttalanden och åsikter
som rör framtiden och som, till exempel, 
innehåller formuleringar som ”tror”, 
”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, 
”antar”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”skulle 
kunna”, ”kommer att”, ”bör”, ”borde”, 
”enligt uppskattningar”, ”har åsikten”, 
”kan”, ”planerar”, potentiell”, ”förutsäger”, 
”planlägger”, ”såvitt känt” eller liknande 
uttryck, där avsikten är att identifiera
ett uttalande som framåtriktat. Detta 
gäller, framförallt, uttalanden och åsikter 
i Prospektet som behandlar kommande 
ekonomisk avkastning, planer och
förväntningar för Bolagets verksamhet och 
styrning, framtida tillväxt och lönsamhet 
samt den generella ekonomiska och 
juridiska miljön och andra frågeställningar 
som rör Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på 
beräkningar och antaganden som  görs 
på grundval av vad Bolaget känner till 
per dagen för Prospektet. Sådana framå- 
triktade uttalanden påverkas av risker, 
osäkerheter och andra faktorer som kan 
leda till att de faktiska resultaten, inklusive 
Bolagets kassaflöde, finansiella ställning 
och rörelseresultat, kommer att skilja
sig från resultaten, eller kommer inte att 

uppfylla de förväntningar som uttryckligen 
eller underförstått har antagits eller 
beskrivits i dessa uttalanden, eller visar
sig vara mindre gynnsamma än resultaten
som uttryckligen eller underförstått har 
antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. 
På motsvarande sätt bör potentiella 
investerare inte sätta orimligt hög tilltro
till dessa framåtriktade uttalanden och de 
rekommenderas starkt att läsa Prospektet 
i sin helhet. Bolaget kan inte lämna 
garantier för den framtida riktigheten hos 
de presenterade åsikterna eller huruvida 
de förutspådda utvecklingarna faktiskt 
kommer att inträffa.

De framtidsinriktade uttalanden som 
återges i detta Prospekt gäller endast vid 
tidpunkten för Prospektets offentliggö- 
rande och Bolaget gör ingen utfästelse om 
att offentliggöra uppdateringar
eller revideringar av framtidsinriktade 
uttalanden i anledning av ny information, 
framtida händelser eller dylikt, utöver 
vad som följer av tillämpliga lagar och 
regler. Prospektet innehåller information 
om Bolagets geografiska marknader och 
produktmarknader, marknadsstorlek, 
marknadsandelar, marknadsställning och 
annan marknadsinformation hänförlig
till Brighter:s verksamhet och marknad. 
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.

Presentation av finansiell information
De siffror som redovisas i Prospektet har, i 
vissa fall, avrundats och därför summerar 
inte nödvändigtvis tabellerna i Prospek  
tet. Alla finansiella belopp anges i svenska 
kronor (”SEK”) om inte annat anges. Med 
”KSEK” avses tusen svenska kronor och 
med ”MSEK” avses miljoner svenska kronor. 
Fi nansiell information i Prospektet som rör 
Bolaget och som inte ingår i den revide-
rade informationen eller har granskats av 
Bolagets revisor enligt vad som anges här, 
härstammar från Bolagets internredovis-
ning och rappor teringssystem. Förutom 
när så uttryckligen anges har ingen 
information i Prospektet granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor.
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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. De delar av dokumenten som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återges 
på en annan plats i Prospektet. Förutom Brighters reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2018 har ingen annan 
information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Brighter elektroniskt genom Bolagets 
hemsida, www.brighter.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress Borgarfjordsgatan 18, 164 40 
Kista.

Observera att informationen på Bolagets hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisning görs, inte ingår i Prospektet såvida inte 
denna information införlivas i Prospektet genom hänvisningar. Informationen på Bolagets hemsida, eller webbplatser till vilka hänvisas i 
Prospektet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rapport för perioden 1 januari–30 september 2020

Koncernens resultaträkning sid. 13

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 14-15

Koncernens kassaflödesanalys sid. 17

Noter sid. 21-26

Delårsrapporten finns tillgänglig på:

https://mb.cision.com/Main/13292/3232961/1331822.pdf

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019

Koncernens resultaträkning sid. 38

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 39-40

Koncernens kassaflödesanalys sid. 41

Noter sid. 46-76

Revisionsberättelse sid. 78-79

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

https://brighter.se/download/1529/

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018

Koncernens resultaträkning sid. 32

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 33

Koncernens kassaflödesanalys sid. 35

Noter sid. 40-67

Revisionsberättelse sid. 69-71

Årsredovisningen finns tillgänglig på: 
  
https://brighter.se/wp-content/uploads/2020/01/Brighter-arsredovisning-2018-FINAL.pdf

Handlingar införlivade 
genom hänvisning
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Sammanfattning

Avsnitt 1 - Inledning
1.1 Värdepappe-

rens namn och 
ISIN

Erbjudandet omfattar aktier i Brighter AB (publ), med ISIN-kod SE0004019545, och 
teckningsoptioner serie TO6 med ISIN-kod: SE0015530910.

1.2 Namn och 
kontaktupp-
gifter för 
emittenten

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Brighter AB (publ) org.nr 556736-8591. 
Huvudkontor och besöksadress: Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista.
E-post: info@brighter.se
Telefonnummer: +46 (0)8-550 088 20
Hemsida: www.brighter.se
LEI-kod: 5299001CH8K0RXSYV047

1.3 Namn och 
kontakt-
uppgifter 
för behörig 
myndighet 
som godkänt 
Prospektet

Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som går att nå per telefon, 08 -408 980 00, 
och per e post, finansinspektionen@fi.se, Postadress Box 7821, 103 97 Stockholm samt på besöksadress 
Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm.

1.4 Datum för 
godkännande

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 5 februari 2021.

1.5 Varning Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion för EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att 
investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan 
förlora hela eller delar av sitt kapital. Om ett yrkande relaterat till informationen i ett EU-tillväxtprospekt 
görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli 
tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena 
inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive 
översättningar 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 huruvida de ska 
investera i de berörda värdepapperna.

Avsnitt 2 - Nyckelinformation om emittenten
2.1 Information 

om emittenten
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Brighter AB (publ) org.nr 556736-8591. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholms kommun, där även verksamheten bedrivs. Bolaget bildades i Sverige den 5 juli 2007 
och registrerades vid Bolagsverket den 31 augusti 2007. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, som 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Brighter har sedan 2007 utvecklat lösningar för datadriven och mobil hälsovård. Målet är att effektivisera 
och stärka informationsflödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patient och vårdgivare samt 
att optimera och förbättra behandling och monitorering av kroniskt sjuka. Genom förenklad sjukdoms-
hantering och personlig, datadriven stimulans är bolagets ambition att hjälpa patienter uppnå högre 
följsamhet i sin behandling, vilket kan öka livskvaliteten, minska anhörigas oro och frigöra vårdresurser.

Fram till förvärven av Camanio (2019) och Nectarine Health (2020) satsade Brighter initialt på diabetes-
vård med bolagets lösning Actiste®: världens första hjälpmedel som samlar alla de funktioner som krävs 
för monitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes i en enhet. 

Utöver det ovannämnda har Bolaget Actiste Mini®-enheten, vilken är en mindre variant initiala versionen, 
där insulinpennan (injektions-funktionaliteten) ersatts med en mindre tablettbehållare och en förvarings-
behållare för förbrukningsartiklar. Vidare äger Bolaget Camanio AB, ett företag inom digital välfärds-
teknik som utvecklar smarta lösningar för omsorg i hemmet med individen i centrum, och Nectarine 
Health, som har utvecklat en innovativ helhetslösning för hemmet som består av ett diskret armband med 
sensorer och noder som placeras i eluttag i bostaden. 

Bolagets tf. verkställande direktör är Christer Trägårdh.
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I nedanstående tabell framgår Bolagets aktieägare med minst 5 % av aktierna eller rösterna per datumet för 
Prospektet godkännande. Bolaget har inga kontrollerande aktieägare. Såvitt styrelsen känner till föreligger 
inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av Bolagets aktieägare som syftar 
till gemensamt inflytande över Bolaget eller några andra överenskommelser som kan komma att leda till att 
kontrollen i Bolaget förändras.

2.2 Finansiell 
information 
om 
emittenten

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Brighters reviderade årsredovis-
ningar avseende 2019 och 2018 samt Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari–30 september 
2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Revisionsberättelser
I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 förekommer följande anmärkning: 
”Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen, 
av denna framgår att bolaget är i behov av ytterligare kapital för att kunna finansiera såväl  bolagets 
långsiktiga som kortsiktiga likviditetsbehov. Bolagets likviditetsbehov beror på hur framgångsrikt man 
kommer att kunna kommersialisera produkten Actiste i kombination med huruvida finansiering av den 
löpande verksamheten kan ske med externa medel. För att säkerställa finansieringen av bolagets verksamhet 
är det av stor betydelse att finansieringen av denna kommer kunna genomföras enligt de alternativ som 
styrelsen och ledningen håller för sannolika.”

Nyckeltal
Brighter använder vissa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal 
ger värdefull information till investerare då de möjliggör en utvärdering av aktuella trender på ett bättre 
sätt i kombination med andra nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Eftersom olika bolag inte alltid beräknar 
dessa nyckeltal på samma sätt är det inte säkert att informationen nedan är jämförbar med andra bolags 
nyckeltal med samma benämningar. Bolaget bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för dess 
ekonomiska utveckling.

Namn Antal aktier Andel röster och kapital

Avanza Pension 25 030 662 11,52%

Summa ovanstående 25 030 662 11,52%

Intäkter och lönsamhet

Belopp i KSEK jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

jan-sep 
2020

jan-sep 
2019

Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Intäkter och lönsamhet

Rörelseresultat -79 810 -48 605 -125 386 -44 781

Periodens resultat -89 685 -53 080 -127 970 -55 158

Tillgångar och kapitalstruktur

Belopp i KSEK jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

jan-sep 
2020

jan-sep 
2019

Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Tillgångar 255 664 170 616 384 047 218 184

Eget kapital 207 775 106 918 335 894 205 335

Kassaflöden

Belopp i KSEK jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

jan-sep 
2020

jan-sep 
2019

Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Kassaflöden från den löpande 
verksamheten

-114 222 -68 249 -140 260 -53 815

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-38 492 -42 750 -88 729 -24 387

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

153 023 110 013 234 049 101 683
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2.2 Forts.
Finansiell 
information om 
emittenten

2.3 Huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
Bolaget

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 produktutveckling och kommersialisering av 
produkter kan fördröjas eller fördyras. Bolagets förmåga att behålla kvalificerade medarbetare är av 
betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Brighter och det finns en risk för att Bolaget inte kommer 
att kunna behålla dessa nyckelpersoner. Nyckelpersoner där förlust har störst inverkan på verksamheten 
finns i högsta ledningen, inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor samt inom utveckling.

Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolagets konkurrenskraft och finansiella ställning.

Produktansvar
Det finns en risk för att Bolaget ställs inför produktansvarskrav 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 produktansvar. Brighters 
produkter är kopplade till människors hälsa och produktområdet är medicinteknik så är produktansvaret 
högre än inom 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 risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolagets konkurrenskraft och finansiella ställning.

Risk för legala sanktioner mot Bolagets ordinarie vd
Då Bolagets ordinarie vd Henrik Norström har tagit ”time-out” från sitt uppdrag p.g.a. att han delgivits 
misstanke av Ekobrottsmyndigheten om marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden finns det en risk 
att en fällande dom påverkar Bolaget finansiellt och organisatoriskt.

Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha en hög finansiell och organisatorisk påverkan.

Risk för intrång i Bolagets immateriella rättigheter
Brighter är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent samt att skydda andra immate-
riella rättigheter och specifik kunskap. Patentportföljen är koncentrerad inom ett område 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 nuvarande eller framtida patentansökningar inte leder till godkända patent. 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 rättigheter. 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 juridiska processer. Det finns dock en risk att Brighter inte kan 
hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. 

Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på Bolagets finansiella ställning.

Personuppgiftsbehandling
Bolagets verksamhet innefattar behandling av konsumenters personuppgifter inklusive s.k. särskilda 
kategorier av personuppgifter i form av uppgifter om hälsa. Behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter omfattas enligt dataskyddslagstiftningen av extra höga krav bl.a. vad gäller säkerhet. 
Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för personuppgifter är det möjligt 
att Bolagets säkerhetsåtgärder 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 skadeståndsan-
svarigt samt ansvarigt för att erlägga administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddslagstiftningen, 
och därmed resultera i ökade kostnader och/eller förlorade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle 
inträffa skulle det kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. 

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolagets resultat.

KSEK jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

jan-sep 
2020

jan-sep 
2019

Rörelseresultat -79 810 -48 605 -125 386 -44 781

Finansnetto -9 875 -4 475 -2 584 -10 377

Resultat före skatt -89 685 -53 080 -127 970 -55 158

Balansomslutning 255 664 170 616 384 047 218 184

Soliditet % 81% 63% 87% 94%
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Avsnitt 4 – Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten
4.1 Villkor och 

tidsplan för 
att investera i 
värdepappret

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger 
företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie erhålla tre (3) uniträtter. 

Erbjudandets storlek
Erbjudandet omfattar högst 98 145 231 units. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget intialt ca 
117,8 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare upp till ca 
65,4 MSEK.

Teckningskurs
Pris per unit har fastställts till 1,20 SEK, vilket motsvarar 1,20 SEK per aktie. Inget courtage kommer att 
tas ut.

Avsnitt 3 - Nyckelinformation om värdepapperen
3.1 Information om 

värdepapperen, 
rättigheter 
förenade med 
värdepapperen 
och utdelnings-
policy

Aktierna i Brighter har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie äger lika rätt 
till Bolagets tillgångar och vinst. Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, 
inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med 
förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade svenska kronor (SEK) och av 
samma klass. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. ISIN-koden för Brighters 
aktie är SE0004019545. Per dagen för Prospektet finns 229 005 540 aktier utestående i Bolaget. Varje 
aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta 
för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller 
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Aktierna i Brighter är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller inlösenskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende aktierna 
under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Eventuell utdelning beslutas av bolagstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller 
den som vid av bolagsstämmans fastställda avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom 
regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, 
restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare bosatta utanför Sverige.

Styrelsens policy är att investera tillgängliga medel i verksamheten så länge det bedöms som mer 
gynnsamt för aktieägarvärdet än att lämna utdelning. För närvarande har därför styrelsen för avsikt 
att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten 
och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Möjlig-
heten för Brighter att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, 
finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer.

3.2 Plats för handel Aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet 
”BRIG” och har ISIN-kod SE0004019545. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

 3.3 Garantier som 
värdepapperen 
omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
värdepapperen

Aktiekursens utveckling och likviditet
Investerare bör beakta att en investering i Brighter är förenad med risk och att det inte kan förutses 
huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan 
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Brighters aktiekurs har historiskt varit volatil och kan 
även framgent komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrap-
porter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess 
aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. 
Genomsnittlig omsättning per handelsdag i Bolagets aktie under perioden 1 januari–30 november 
2020 uppgick till 4 333 338 SEK/dag. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står 
helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i bör därför föregås av en noggrann 
analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna 
konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Brighter inte kan säljas till en 
för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för innehavaren av aktien.
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4.1 Forts.
Villkor och 
tidsplan för 
att investera i 
värdepappret

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla 
uniträtter i emissionen är den 5 februari 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att 
erhålla uniträtter är den 3 februari 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla 
uniträtter är den 4 februari 2021.

Teckningstid
Teckning av units ska ske under perioden från och med den 9 februari 2021 till och med den 23 
februari 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att 
avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. 

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för 
att teckna en (1) unit. Uniträtter som ej sålts senast den 19 februari 2021 eller utnyttjats för teckning 
av aktier senast den 23 februari 2021, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. 
Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden från och med 9 februari 2021 till 
och med 19 februari 2021. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under 
teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina 
innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd 
står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av uniträtter.

Handel med BTU samt omvandling till aktier
Handel med BTU äger rum på First North från och med den 9 februari 2021 fram till dess att 
emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till units sker. Sista dag för handel 
kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från 
Euroclear i samband med omvandlingen.

Villkor för teckning av aktier genom teckningsoptioner TO6
Det krävs tre (3) teckningsoptioner TO6 för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 
det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) mätt under den period på femton (15) handelsdagar som 
slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 1,20 SEK 
och högst 2,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO6 pågår under perioden 18 
oktober–1 november 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015530910. Bolaget kommer att verka 
för att teckningsoptionerna tas upp till handel under optionens löptid.

Utspädning
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 4 907 261,55 SEK, från 11 450 277,00 SEK 
till 16 357 538,55 SEK. Antalet aktier kommer då att initialt ökas med högst 98 145 231
stycken, från 229 005 540 aktier till 327 150 771 aktier. De nyemitterade aktierna kommer då att 
utgöra ca 30,0 % av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade 
andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med 
ytterligare 1 472 178,45 SEK till 17 829 717,45 SEK och antalet aktier med 29 443 569 till totalt 356 
594 340 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till ca 8,3 %. 
Vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen uppgår 
utspädningseffekten initialt till ca 35,8 %.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO6 från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemis-
sionen utnyttjas kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med ytterligare 2 126 480,01 SEK till 19 956 
197,46 SEK och antalet aktier med 42 529 600 till totalt 399 123 940. Vid fullteckning i Företräde-
semissionen och Övertilldelningsemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande 
teckningsoptioner serie TO6, uppgår utspädningseffekten till totalt ca 42,6 %.

Emissionskostnader
De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 20 MSEK vilket således innebär en 
nettolikvid från föreliggande nyemission om cirka 97,8 MSEK vid fullteckning och, vid fullt nyttjande av 
teckningsoptionerna, en nettolikvid om sammanlagt ca 163,2 MSEK. Kostnaderna avser projektledning, 
internt resursutnyttjande, upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt myndigheters 
granskningsavgifter och garantiersättning.
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4.2 Motiv till Erbju-
dandet och 
användning av 
emissionslikvid

Brighter har under det senaste året uppnått flera viktiga operativa mål i flera länder för att etablera 
Bolagets lösningar för effektiv datadriven hälsovård. CE-godkända Actiste® för insulinbehandlad diabetes 
har nyligen fått marknadsgodkännande i Saudiarabien samt Förenade Arabemiraten. Actiste Mini®, 
som breddar marknadspo tentialen till alla diabetiker, fick i somras CE-godkännande samt i december 
marknadsgodkännande i Saudiarabien. I december ingick Brighter två femåriga distributionsavtal med 
företag i Nigeria respektive Ghana avseende Actiste®-pro duktportföljen och distributörerna kommer 
att, vid erhållna marknadsgodkännande, beställa minst 3 000 (Nigeria) respektive 1 500 (Ghana) 
abonnemang till ett totalt initialt värde om ca 3,5 MEUR. Brighters två dotterbolag Camanio och Nectarine 
Health har utvecklats väl under året. Camanio vann nyligen ett rikstäckande ramavtal med SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) avseende stationära trygghetslarm och mobila trygghetslarm. Nectarine Health 
har under året förberett sin marknadsintroduktion mot konsumenter i USA, vilken är planerad till första 
halvåret 2021. 

Under det senaste året har sammansätt ningen av Brighters styrelse genomgått förändringar, och 
representerar idag en sammantagen kompetensbredd och stabi litet som är mycket relevant och värdefull 
inför den fortsatta kommersialiseringsfasen. Brighters kommersialiseringsprocess fortgår väl givet de 
utmaningar som pandemin orsakat vårdbranschen i stort, och att fortsatta investeringar i såväl marknads-
lanseringar som utvecklingsarbeten skall genomföras enligt tidigare fastlagd strategi. Flera faktorer talar 
dessutom för att detta arbete bör ske med ökad intensitet; exempelvis skedde godkännandena i Saudiara-
bien snabbare än vad Bolaget tidigare förutsett. Den nu av styrelsen förordade mer offensiva satsningen 
sker i syfte att snabbare nå en stor marknadspenetration, och kräver därför tillförsel av expansionskapital. 

Brighter bedömer att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Prospektet inte täcker Bo lagets behov av 
rörelsekapital under den kommande tolvmånadersperioden givet nuvarande affärsplan. För genomförande 
av Bolagets tidigarelagda expansionsplaner och för att säkra ett tillräckligt rörelsekapital för Bolagets 
fortsatta verksamhet, har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet. 

Likviden från Företrädesemissionen, liksom likvid från en eventuell Övertilldelningsemission och utnyttjade 
teckningsoptioner TO6, ska fördelas proportionellt över följande rangordnade åtgärder:

• Marknadsinvesteringar - 50 %
• Forskning & Utveckling - 15 %
• Produktion - 35 %

Övertilldelningsemission
Vid överteckning kan styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman den 15 juni 2020, 
besluta om en riktad nyemission om högst 29 443 596 units till samma kurs som i Unitsemissionen 
(”Övertilldelningsemissionen”). Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterli-
gare ca 35,3 MSEK. Därtill tillförs Bolaget, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner TO6, 
även som lägst ca 11,8 MSEK och som högst ca 19,6 MSEK. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att, i 
första hand, möjliggöra för eventuella professionella och institutionella investerare att etableras som större 
ägare i Bolaget, och i andra hand tillgodose önskemål från de personer som före teckningsperiodens 
inledande har lämnat eller kan komma att lämna teckningsförbindelser utan stöd av uniträtter och, i tredje 
hand utnyttja möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital. 

Rådgivare, intressen och intressekonflikter
Emissionsinstitut i samband med nyemissionen är Eminova. Eminova är därtill Bolagets Certified Adviser 
i samband med pågående handel på First North. Eminova har tillhandahållit, och kan i framtiden komma 
att tillhandahålla, olika finansiella, investerings , kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka 
Eminova erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Eminova äger inga aktier i Bolaget och 
kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper. Eminova har inte medverkat vid 
utformningen av föreliggande transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag enbart 
av administrativa tjänster. Eminova har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga 
uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till befintliga 
och blivande aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till 
följd av investerings  eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och 
ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra 
åtaganden.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, 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 Erbjudandet. 
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Ansvariga personer, 
information från 
tredje part & 
godkännande av 
behörig myndighet
Ansvariga personer

Styrelsen för Brighter är ansvarig för informationen i Prospektet. Enligt styrelsens 
kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakför-
hållandena och att ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har 
utelämnats. Nedan presenteras Brighters nuvarande styrelsesammansättning.

Namn Befattning
Emilie Erhardt Winiarski Tf. styrelseordförande
Christer Trägårdh Ledamot & tf. vd
Åsa Sjöblom Nordgren Ledamot
Habib Al Assaad Ledamot
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Upprättande och registrering av Prospektet

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt 
förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så 
måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges 
i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något stöd för 
den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör 
göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. 
Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) 2017/1129. 

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Styrelsen försäkrar att informationen 
från referenser och källhänvisningar i Prospektet har återgivits korrekt och att – såvitt 
styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd part – 
inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig 
eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens 
bedömning om inga andra grunder anges. 
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Motiv för Erbjudandet
Brighter har under det senaste året uppnått 
flera viktiga operativa mål i flera länder 
för att etablera Bolagets lösningar för 
effektiv datadriven hälsovård. CE-godkända 
Actiste® för insulinbehandlad diabetes 
har nyligen fått marknadsgodkännande i 
Saudiarabien samt Förenade Arabemiraten. 
Actiste Mini®, som breddar marknadspo-
tentialen till alla diabetiker, fick i somras 
CE-godkännande samt i december 
marknadsgodkännande i Saudiarabien. 
I december ingick Brighter två femåriga 
distributionsavtal med företag i Nigeria 
respektive Ghana avseende Actiste®-pro-
duktportföljen och distributörerna kommer 
att, vid erhållna marknadsgodkännande, 
beställa minst 3 000 (Nigeria) respektive 
1 500 (Ghana) abonnemang till ett totalt 
initialt värde om ca 3,5 MEUR. Brighters två 
dotterbolag Camanio och Nectarine Health 
har utvecklats väl under året. Camanio 
vann nyligen ett rikstäckande ramavtal med 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
avseende stationära trygghetslarm och 
mobila trygghetslarm. Nectarine Health 
har under året förberett sin marknadsintro-
duktion mot konsumenter i USA, vilken är 
planerad till första halvåret 2021.

Under det senaste året har sammansätt-
ningen av Brighters styrelse genomgått 
förändringar, och representerar idag en 
sammantagen kompetensbredd och stabi-
litet som är mycket relevant och värdefull 
inför den fortsatta kommersialiseringsfasen. 
Brighters kommersialiseringsprocess fortgår 
väl givet de utmaningar som pandemin 
orsakat vårdbranschen i stort, och att 
fortsatta investeringar i såväl marknads-
lanseringar som utvecklingsarbeten skall 
genomföras enligt tidigare fastlagd strategi. 
Flera faktorer talar dessutom för att 
detta arbete bör ske med ökad intensitet; 
exempelvis skedde godkännandena i 

Saudiarabien snabbare än vad Bolaget 
tidigare förutsett. Den nu av styrelsen 
förordade mer offensiva satsningen sker i 
syfte att snabbare nå en stor marknads- 
penetration, och kräver därför tillförsel av 
expansionskapital.

Brighter bedömer att det befintliga 
rörelsekapitalet per dagen för Prospektet 
inte täcker Bo lagets behov av rörelsekapital 
under den kommande tolvmånaders-
perioden givet nuvarande affärsplan. För 
genomförande av Bolagets tidigarelagda 
expansionsplaner och för att säkra ett 
tillräckligt rörelsekapital för Bolagets 
fortsatta verksamhet, har styrelsen beslutat 
att genomföra Erbjudandet. 

Likviden från Företrädesemissionen, liksom 
likvid från en eventuell Övertilldelnings- 
emission och utnyttjade teckningsoptioner 
TO6, ska fördelas proportionellt över 
följande rangordnade åtgärder:

• Marknadsinvesteringar - 50 %
• Forskning & Utveckling - 15 %
• Produktion - 35 %

Övertilldelningsemission

Vid överteckning kan styrelsen, i enlighet 
med bemyndigande från bolagsstämman 
den 15 juni 2020, besluta om en riktad 
nyemission om högst 29 443 596 units till 
samma kurs som i Företrädesemissionen 
(”Övertilldelningsemissionen”). Vid fullt 
utnyttjande av övertilldelningsemissionen 
tillförs Bolaget ytterligare ca 35,3 MSEK. 
Därtill tillförs Bolaget, vid fullt utnyttjande 
av vidhängande teckningsoptioner 
TO6, även som lägst ca 11,8 MSEK och 
som högst ca 19,6 MSEK. Syftet med 
Övertilldelningsemissionen är att, i första 
hand, möjliggöra för eventuella professi-
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onella och institutionella investerare att 
etableras som större ägare i Bolaget, och 
i andra hand tillgodose önskemål från de 
personer som före teckningsperiodens 
inledande har lämnat eller kan komma att 
lämna teckningsförbindelser utan stöd 
av uniträtter och, i tredje hand utnyttja 
möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare 
rörelsekapital. 

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

Emissionsinstitut i samband med Erbjud-
nadet är Eminova. Eminova är därtill 
Bolagets Certified Adviser i samband med 
pågående handel på First North. Eminova 
har tillhandahållit, och kan i framtiden 
komma att tillhandahålla, olika finansiella, 
investerings , kommersiella och andra 
tjänster åt Bolaget för vilka Eminova erhållit, 
respektive kan komma att erhålla, ersätt-
ning. Eminova äger inga aktier i Bolaget och 
kommer vare sig köpa eller förmedla försälj-
ning av Bolagets värdepapper. Eminova 
har inte medverkat vid utformningen 
av föreliggande transaktion. Eminovas 
medverkan består i detta specifika uppdrag 
enbart av administrativa tjänster. Eminova 
har biträtt Bolaget vid upprättandet av 
detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i 
Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig 
Eminova från allt ansvar i förhållande till 

befintliga och blivande aktieägare i Bolaget 
samt avseende andra direkta eller indirekta 
ekonomiska konsekvenser till följd av 
investerings  eller andra beslut som helt eller 
delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Det föreligger inga intressekonflikter 
eller potentiella intressekonflikter mellan 
styrelseledamöters och ledande befatt-
ningshavares åtaganden gentemot Bolaget 
och deras privata intressen och/eller andra 
åtaganden. 

Utöver ovanstående parters intresse att 
Företrädesemissionen kan genomföras 
framgångsrikt, bedöms det inte föreligga 
några ekonomiska eller andra intressen eller 
några intressekonflikter mellan parterna 
som i enlighet med ovanstående har ekono-
miska eller andra intressen i Erbjudandet. 
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Strategi, resultat & 
företagsklimat
Marknadsöversikt

Brighter verkar inom hälsoteknik- och 
välfärdssektorn och fokuserar på ett 
flertal utbredda 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 vårdkost-
nader. Detta föranleder ett stort behov av 
ökad effektivitet och innovativa lösningar 
som kan åtgärda eller avhjälpa situationen 
på såväl kort som lång sikt. Bolaget är 
även syftesdrivet och har därav ett direkt 
fokus på att alla bolagets lösningar även 
ska bidra till ökad livskvalitet för slutanvän-
daren. Huvuddelen av verksamheten idag 
är fokuserad på 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 intressen: patienter och dess närstående, 
vårdgivare, myndigheter och regeringar, 
försäkringsbolag och arbetsgivare, läkeme-
delsindustrin, kliniska forskningsorganisa-
tioner och akademiska organ.

Drivkrafter och trender

Bolaget är väl positionerat för långsiktig 
tillväxt och arbetar i skärningspunkten för 
långsiktiga globala trender som driver ett 
behov av transformation i linje med Brigh-
ters affärsportfölj och IP-strategi. 

Växande åldrande befolkning

Världens befolkning växer fortsatt om än i 
långsammare takt än tidigare. FN bedömer 
att tillväxttakten idag är ungefär 80 miljoner 
människor per år och att världens befolk-
ning kommer öka med cirka 2 miljarder 
människor under de kommande 30 åren. 
Samtidigt medför en snabbt ökande medel-
livslängd ett omfattande demografiskt skifte 
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%), jämfört med en av 11 2019 (9%). 
Regioner där andelen av befolkningen i 
åldern 65 år eller äldre beräknas fördubblas 
mellan 2019 och 2050 inkluderar norra 
Afrika och västra Asien, Central- och södra 
Asien, östra och sydöstra Asien samt Latin-
amerika och Karibien. FN bedömer även 
att en av fyra personer som bor i Europa 
och Nordamerika kommer vara 65 år eller 
äldre 2050. Nyligen (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 20501 . 
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. 

1  The World Population Prospects 2019: Highlights, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
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Ökat tryck på vård och samhällsfunktioner
Finansiell hållbarhet blir ett allt större 
bekymmer då de flesta länder till stor del 
finansieras genom offentliga medel. 

I OECD-länderna har vårdkostnaderna 
överstigit den ekonomiska tillväxten under 
större delen av det senaste halva århund-
radet, och dessa kostnader förväntas 
fortsatt överstiga BNP-tillväxten under de 
närmaste 15 åren enligt OECD:s rapport 
”Health at a glance 2019”2 . 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 
samhället3, 4. Dessa parametrar ökar såväl 
den ekonomiska som den operativa bördan 
på samhällsfunktioner inom vård och 
omsorg. Utvecklingen tydliggör den poten-
tiella inverkan av befolkningens åldrande 
på arbetsmarknaden och den ekonomiska 
utvecklingen, liksom det finanspolitiska 
press som många länder kommer att möta 
under de kommande decennierna när de 
försöker bygga och upprätthålla offentliga 
system för hälso- och sjukvård, pensioner 
och socialt skydd.

Digitalisering & data i vården
Att förbättra kvaliteten på och tillgången 
till vården samtidigt som man kontrollerar 
kostnaderna när befolkningen åldras och 
växer, den förväntade livslängden ökar och 
de offentliga utgifterna för vården är under 

press är en av de största utmaningarna 
som vårdorganisationer och samhällen 
världen över står inför5 . För att klara av 
utmaningarna utan att göra avkall på 
kvaliteten kommer modern teknik och 
digital utveckling att spela en nyckelroll. 
Bolaget bedömer att situationen har skapat 
ett universellt behov av en omfattande 
transformation där digitala tjänster, nya 
innovationer och förändrade arbetssätt kan 
tillföra nya värden och effektivisera. Värdet 
kan uppstå på många fronter; genom att 
sjukdomsfall förebyggs, den medicinska 
kvaliteten höjs, tillgängligheten 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 ökad 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 
hemmet. Sjukhus och vårdcentraler kan 
avlastas samtidigt som nya kanaler för 
kontakt med vården, exempelvis via video 
eller meddelanden genom uppkopplade 
hjälpmedel, kan innebära att den samman-
tagna tillgängligheten ökar. Med förbättrad 
tillgång till relevant patientinformation 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 

2 OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en.
3 Aging Populations Will Challenge Healthcare Systems All Over The World. Forbes article, April 2018.
4 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. doi:10.1001/jama.2017.15927
5 Digital transformation Shaping the future of European healthcare, Deloitte Centre for Health Solutions. September 2020
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analysverktyg och högkvalitativ 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 vårdkvalitet6, 7, 8.
 
Covid-19: accelererad utveckling
Pandemin som snabbt fick spridning under 
2020 ökade belastningen på hälsosystem 
över hela världen nära till brytpunkten. Men 
samtidigt som krisen blottat existerande 
problem med bristande resurser och bered-
skap9 har den även påskyndat den digitala 
transformationen i vård- och omsorgssek-
torn, med större innovationsvilja bland 
beslutsfattare och ökat fokus på värdet 
av digitala och uppkopplade hjälpmedel, 
artificiell intelligens och digitala tjänster 
– som en direkt respons till pandemin men 
även långsiktigt. Användningen av digital 
och uppkopplad vård har ökat i samband 
med pandemin10, 11, 12 och bolaget bedömer 
att detta är något som kommer att fortsätta 
i efterdyningarna.

Agenda 2030 – Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit. Initiativet, 
som drivs av FN tillsammans med världens 
länder, omfattar totalt 17 ambitiösa och 

universella mål. Mål 3 handlar om att säker-
ställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. God hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet 
att nå sin fulla potential och att bidra till 
samhällets utveckling. Människors 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 rättigheter till välbefin-
nande13 . 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.

Diabetes i världen
Diabetes är ett av bolagets huvudsakliga 
och viktigaste fokusområden. Sjukdomen är 
en av de snabbast växande hälsoutmaning-
arna i modern tid, 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 – 760 miljarder USD 
2019 – och minskad livskvalitet för många 
som lever med sjukdomen. Internationella 
diabetesfederationen bedömer att det 

6 Building the healthcare system of the future. World Economic Forum article, December 2020 http://reports.weforum.org/digital-trans-
formation/building-the-healthcare-system-of-the-future/
7 European Commission EXPH (Expert Panel on effective ways of investing in Health), Assessing the impact of digital transformation of 
health services, 20 November 2018
8 Care anywhere: Moving healthcare closer to home. World Economic Forum article, December 2020. http://reports.weforum.org/
digital-transformation/care-anywhere-moving-healthcare-closer-to-home/
9 Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen. Maj, 2020. Artikel från Stockholms universitet.
10 COVID-19 has pushed digital health forward, but challenges still persist. HealthcareITNews article, September 2020.
11 Digital health technologies addressing the pandemic. European Commission 2020.
12 Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Lancet Digital Health 2020; 2: e435–40 Published 
Online June 29, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2589-7500(20)30142-4
13 Globala målen för hållbar utveckling i samhället. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/
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lever ungefär 460 miljoner människor med 
diabetes idag och att antalet kommer öka 
till cirka 700 miljoner under de kommande 
25 åren14. Sjukdomen delas ofta upp i två 
typer: typ 1 och typ 2. Cirka 90 procent av 
alla med diabetes har typ 215.

Typ 2-diabetes beror antingen på att 
kroppen inte kan producera tillräcklig 
mängd insulin eller för att kroppscellerna 
förlorar sin insulinkänslighet. Det finns en 
rad faktorer som spelar in och 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 blir16.

Utmaningen med diabetes
Människor som lever med diabetes måste 
ta ett stort ansvar för sin egenvård även 
om hälso- och sjukvården kan bidra med 
de rätta tekniska ”verktygen”. 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. En annan 
viktig del är att ha kunskaper om hur kost 
och fysisk aktivitet påverkar blodsockret17 . 
Detta ställer väldigt höga krav på patienten 
i vardagen, mellan de fysiska sjukvårdsbe-
söken. Samtidigt tyder studier som gjorts 
på ämnet att upp till 85% av diabetikerna 
misslyckas med att behandla sig korrekt18, 19.

Det exakta antalet är svårt att fastställa då 
olika metoder för att bedöma följsamheten 
leder till varierande resultat, men det råder 
en bred enighet om att bristfällig följsamhet 

är en vanlig förekomst bland patienter med 
diabetes20 . Det är även välkänt att låg 
följsamhet i behandlingen är förknippat 
med dåliga kliniska resultat, inklusive 
högre sjukvårdskostnader, mer långsiktiga 
hälsokomplikationer, fler sjukhusvistelser 
och förhöjd dödlighet21 . Det finns därmed 
en stor möjlighet att både öka livskvaliteten 
för diabetiker och minska belastningen på 
vården och samhället genom att i högre 
grad stötta patienterna i dess behandling i 
vardagen, introducera innovativa lösningar 
som underlättar och stimulerar ökad 
följsamhet, samt bidrar till att vårdgivare 
kan ge sina patienter bättre, mer personligt 
anpassade, råd på distans.

Komplikationer från bristfällig diabetes- 
behandling
Personer med diabetes har en ökad risk 
att utveckla ett antal allvarliga hälso-
problem och bör sträva efter att uppnå 
bästa möjliga blodsockerkontroll, med 
så få insulinkänningar (känning av lågt 
blodsocker) som möjligt. En god blodsock-
erkontroll är den viktigaste enskilda faktorn 
för att undvika akuta problem och kroniska 
komplikationer vid diabetes. Att uppnå en 
blodsockerkontroll jämförbar med den hos 
friska är dock omöjligt för de flesta som 
har diabetes22. Höga blodsockernivåer över 
tid kan leda till allvarliga sjukdomar som 
påverkar hjärtat och blodkärlen, ögonen, 
njurarna, nerverna och tänderna. Dessutom 
har personer med diabetes en högre risk 
att utveckla infektioner. I nästan alla högin-
komstländer är diabetes en ledande orsak 
till hjärt-kärlsjukdom, blindhet, njursvikt och 
amputation. Att bibehålla blodsockernivåer, 

14 International Diabetes Federation, december 2020. https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
15 International Diabetes Federation, december 2020. https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html
16 Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/
17 Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/behandling/egenvard/
18 Journal, Indian Academy of Clinical Medicine Vol. 15, No. 1.  January-March, 2014
19 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. Published 2016 Jul 22. doi:10.2147/PPA.S106821
20 Krass I, Schieback P, Dhippayom T. Adherence to diabetes medication: A systematic review. Diabet Med. 2014; 32: 725–37. 
doi:10.1111/dme.12651
21 Egede LE, Gebregziabher M, Echols C, Lynch CP. Longitudinal effects of medication nonadherence on glycemic control. A. Pharma-
cother. 2014; 48: 562–70
22 Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/blodsockerkontroll/
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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 korrekt23.

Bolagets positionering

Brighter har som ambition att driva utveck-
lingen mot ett mer effektivt och hållbart 
hälso- och välfärdssystem genom att 
adressera några av hälso- och sjukvårdens 
största utmaningar: ineffektivitet, stigande 
kostnader och begränsade resurser. Med 
grunden i innovation och teknik fokuserar 
bolaget på att öka livskvaliteten för 
människor och optimera användningen av 
samhällets resurser. Gruppens lösningar 
möjliggör ett brett spann av nya möjligheter 
för ett flertal intressen, och utmanar 
traditionella tillvägagångssätt och gränser 
för att skapa förändring. Genom att intro-
ducera nya metoder, tjänster och produkter 
som tillför nytt värde strävar Brighter efter 
att vara ett ledande bolag i framväxten av 
digital, datadriven och uppkopplad vård 
och omsorg.

Kundgrupper & ekosystem

Bolaget adresserar en rad intressen 
och fokuserar idag och i den närmaste 
framtiden i huvudsak på följande grupper.

Användare & närstående
Förbättrat stöd i vardagen och ökad livskva-
litet. Bolagets kombination av produkter och 
tjänster samt olika adresserade verksam-
hetsområden möjliggör bland annat digi-fy-
siskt stöd i behandlingar, ökad tillgänglighet 
till vård och omsorg, samt modern omsorg 
och stöd i hemmet genom robotik, digitala 

tjänster, sensorer och artificiell intelligens. 
Genom ökad inblick kan närstående också 
få sinnesro och användare känna större 
trygghet. 

Vårdgivare & personal
Ökad tillgänglighet, minskad administra-
tion, bättre beslutsunderlag och effektivare 
arbetssätt. Genom uppkopplade medicin-
tekniska produkter, sensorer och produkter 
i hemmet samt digitala tjänster får vårdgi-
vare större tillgång till patienten på distans 
och ökad insyn i användarens vardag 
för att fatta beslut, arbeta proaktivt och 
leverera vård och omsorg av hög kvalitet, på 
ett effektivt sätt.

Nationer och regeringar
Förbättrad folkhälsa, optimerad använd-
ning av samhällsresurser och underlag 
för långsiktiga initiativ. Utöver de direkta 
effekterna av en friskare befolkning och ett 
minskat tryck på viktiga samhällsfunktioner 
kan ökad tillgång till högkvalitativa data 
som genereras genom Brighters plattformar 
ligga till grund för långsiktiga initiativ, 
beslut och planering på samhällsnivå. 

Läkemedelsindustrin 
Tillgång till högkvalitativ ”real world 
evidence data” för utveckling 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 tillhan-
dahålla värdefull information relaterad till 
exempelvis läkemedels effektivitet.

Försäkringsbolag & arbetsgivare
Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. 
I sjukvårdssystem som bygger på privata 

23 International Diabetes Federation, december 2020. https://www.idf.org/aboutdiabetes/complications.html
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försäkringar och där arbetsgivare utgör 
betalare kan lösningar som förbättrar 
behandlingsresultat leda till exempelvis 
färre sjukdagar och mindre följdkomplika-
tioner vilket minskar det totala vårdbehovet 
över tid. Personliga behandlingsdata kan 
också ligga till grund för beslut i försäk-
ringsärenden.

Forskning & akademi
Data och insikter kan skapa bättre förut-
sättningar för forskning och studier inom 
folkhälsa, behov inom vård- och omsorgen 
och kring specifika sjukdomar.

Konkurrenssituation
Brighter har en bred verksamhet som 
spänner över ett flertal sektorer, produktfa-
miljer och geografiska områden. Verksam-
heten konkurrerar med hög innovationskraft, 
entreprenöriell företagskultur och banbry-
tande lösningar och har som ambition 
att erbjuda lösningar som förbättrar och 
skapar nya möjligheter alternativt fyller ett 
tomrum på marknaden.

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) 
är Brighter AB (publ), org.nr. 556736-8591. 
Bolaget bildades i Sverige den 5 juli 2007 
och registrerades vid Bolagsverket den 
31 augusti 2007. Bolagets verksamhet 
regleras av, och dess aktier har utgivits i 
enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). 
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej 
mer långtgående än aktiebolagslagens vad 
gäller förändring av aktieägares rättigheter. 
Bolagets identifieringskod för juridiska 
persioner (LEI) är 5299001CH8K0RXSYV047.

Brighter är en syftesdriven koncern bestå-
ende av ett flertal bolag och varumärken 
inom hälsotekniksektorn. Genom att intro-
ducera banbrytande teknologi och nya 
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. Utöver de helägda och kontrolle-
rade dotterbolagen har Brighter gjort en 
strategisk investering i digitala vårdgivaren 
Accumbo. Bolaget är inte beroende av 
andra företag inom koncernen.

Styrelsen har sitt 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 
hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte 
denna information införlivas i Prospektet 
genom hänvisning (se avsnittet ”Handlingar 
införlivade genom hänvisning”).

Koncernstruktur
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Adresserade affärsområden

Proaktiv och datadriven sjukvård

Brighter har utvecklat unika lösningar 
och tjänster som bygger på patenterad 
teknik och syftar till att möjliggöra en mer 
proaktiv, effektiv och datadriven sjukvård, 
primärt inom diabetesområdet. Detta är 
egenutvecklade lösningar under varumär-
kesfamiljen ”Actiste”. Lösningarna bygger 
på ett koncept som Brighter refererar till 
som ”The Benefit Loop” – en personlig, 
holistisk och datacentrerad approach 
till sjukvård. Vidare har bolaget gjort en 
strategisk investering i den svenska digitala 
vårdgivaren Accumbo, som fokuserar på 
hypertoni (högt blodtryck). Accumbo har 
framgångsrikt lanserat tjänsten Blodtrycks-
doktorn i Sverige och arbetar nu parallellt 
med att utveckla en liknande tjänst för 
diabetes (”Diabetesdoktorn”), som bygger 
på Brighters teknik.

Digital omsorg och stöd i hemmet

Genom förvärv har Brighter under 2019 
och 2020 expanderat in i ”age-tech”- och 
omsorgssektorn, med fokus på innovativ 
teknik och tjänster för omsorg och stöd i 
hemmet. Dotterbolaget Camanio har en 
bred produktportfölj bestående av både 
digitala tjänster och fysiska hjälpmedel. 

Under 2020 har Camanio utökat portföljen 
med flera tjänster som ska underlätta 
övergången till en mer digital omsorg. 

Brighters andra 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 äldre-
boenden runt om i Sverige, utvecklades för 
professionellt bruk och syftar till att detek-

tera fallolyckor och larma vårdgivare på 
äldreboenden, för att på så sätt förbättra 
svarstider och öka vårdkvalitet. Under 2020 
har en generation två av lösningen tagits 
fram, som primärt fokuserar på konsument-
marknaden.

IP & licensiering

Brighter har sedan sitt grundande haft ett 
betydande fokus på att bygga upp en stark 
IP-portfölj inom digital och uppkopplad 
vård. Bolaget har idag cirka 70 godkända 
patent globalt och cirka 45 pågående 
patentansökningar. Patenten 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 medicintek-
niska hjälpmedel och 5) Mikronålsteknik. 

Bolaget betraktar IP-portföljen, och de 
kommersiella licensieringsmöjligheter den 
skapar, som ett eget aktivt affärsområde 
med betydande potential. 



22

Produkter och tjänster

Brighter

Brighter har utvecklat en unik produktplatt-
form baserat på ett koncept som bolaget 
benämner ”The Benefit Loop” – en personlig, 
holistisk och datacentrerad approach 
till sjukvård. Plattformen är baserad på 
patenterad teknik för insamling av data om 
specificerade biomarkörer och injicerade 
volymer av läkemedel med ambitionen att 
skapa förutsättningar för mer effektiv vård 
och bättre behandlingsresultat.

The Benefit Loop

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 applikation benämnd Actiste® 
Mini, för behandling av icke-insulinbe-
handlad diabetes. Actiste® Mini erhöll 
EC-certifiering (CE-märke) i juli 2020. 
Actiste® och Actiste® Mini har därefter 
erhållit marknadsgodkännande i Förenade 
Arabemiraten och Actiste® har även 
marknadsgodkänts i Förenade Arabemi-
raten. Båda enheterna erbjuds som en del 
av en abonnemangstjänst som utöver själva 
enheten inkluderar digitalt stöd och översikt 
genom en mobilapplikation, global ”out-of-

the-box”-uppkoppling genom toppmodern 
eSIM-teknik, samt automatisk påfyllnad av 
alla nödvändiga förbrukningsartiklar (exkl. 
insulin) direkt till hemmet. Detta för att 
underlätta den vardagliga behandlingen 
så mycket som möjligt för användaren, 
där målet är att gynna ökad följsamhet 
i behandlingen. I kombination med 
möjligheten att dela viktig behandlingsdata 
med vårdgivare, som därmed erbjuds 
bättre insyn och en möjlighet att ge mer 
individualiserad rådgivning baserat på 
verklighetsbaserad data, bedöms lösningen 
kunna bidra stort till mer effektiva behand-
lingar och förbättrade behandlingsresultat 
för användaren över tid.

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 
”out-of-the-box”-internetuppkoppling 
genom eSIM vilket innebär att den är helt 
oberoende av andra enheter. All data sparas 
automatiskt och synkroniseras var man 
än är i världen med den tillhörande mobil-
applikationen. Actiste är lätt att använda, 
smidig att ta med och har smart förvaring 
för teststickor, lansetter och nålar. Enheten 
levereras som en del av en abonnemangs-
tjänst, beskriven i stycket ovan.

Actiste Mini®-enheten
Actiste Mini är en mindre variant av den 
initiala versionen, där insulinpennan 
(injektions-funktionaliteten) ersatts med en 
mindre tablettbehållare och en förvarings-
behållare för förbrukningsartiklar. Lösningen 
kan användas för att ta blodprov, mäta 
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blodsocker och överblicka värden över tid, 
och riktar sig i första hand till människor 
som har icke-insulinberoende 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 ”out-of-the-box”-internetupp-
koppling och all data sparas automatiskt 
och synkroniseras var man än är i världen 
med den tillhörande mobilapplikationen. 
Enheten levereras som en del av en abonne-
mangstjänst, beskriven i stycket ovan.

Camanio

Camanio är ett företag inom digital 
välfärdsteknik som utvecklar smarta 
lösningar för omsorg i hemmet med 
individen i centrum. Bolagets plattform och 
digitala omsorgstjänster sammankopplar 
äldre, anhöriga och vårdgivare på ett enkelt 
och säkert sätt. På så sätt kan både digital 
och fysisk omsorg erbjudas utifrån behov.

Camanio vill öka både omsorgskvalitet 
och livskvalitet, samt göra omsorg mer 
tillgänglig för dem som behöver den.
Camanios ledstjärnor är att erbjuda 
värdighet för individen och effektivitet för 
vårdorganisationen. Vård- och omsorgs-
sektorn står inför omfattande utmaningar 
med stora demografiska förändringar och 
minskad tillgång till personal. Bolaget är 
övertygade om att alltmer vård och omsorg 
kommer att ske just i hemmet. En viktig 
pusselbit för att lösa framtidens utmaningar 
är därför smart, ny och värdig teknik. 

Camanio SmartCare är en molnbaserad 
tjänsteplattform som samlar all välfärds-

teknik i en portal. Med plattformen hanteras 
larm, tillsyn och administration i ett 
sammanhållet gränssnitt som låter vårdgiv-
aren skräddarsy det digitala ekosystemet i 
hemmet, med välfärdsteknik, trygghetslarm 
och sensorer.

Plattformen erbjuder en driftsäker och 
skalbar infrastruktur och fungerar även som 
beslutsstöd, samt ger god överblick över de 
tjänster som används inom verksamheten. 
Vid behov är det enkelt att integrera nya 
innovationer genom ett öppet API. Platt-
formen är modulär och kostnaden baseras 
på de tjänster som faktiskt används. Här 
finns produkter och tjänster som är direkt 
utvecklade av Camanio, men även ett stort 
utbud från andra tillverkare och partners. 

Det innebär att plattformen kan anpassas 
till verksamhetens unika behov och förut-
sättningar.
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Det är exakt det här vi letar efter. En 
tjänsteplattform som kan knyta ihop 
gyttret av sensorer, samtidigt som 
man får en överblick på larmen.

Verksamhetschef
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I dagsläget erbjuder Camanio tre pakete-
rade tjänster: 

1. Camanio Trygg Hemma, stationärt 
 trygghetslarm
2. Camanio Trygg Ute, mobilt trygghets-
 larm
3. Camanio Trygga Möten, säkra video
 möten för vård, tillsyn och omsorgs-
 möten

Tjänsterna innehåller bland annat möjlighet 
till individanpassad regelsättning och 
eventbaserade larm och notiser. Camanio 
har också blivit tilldelade SKRs ramavtal för 
mobila och stationära trygghetslarm under 
2020.

I samband med leverans erbjuder 
Camanio en SPOC-tjänst (koordinerad 
projektledning) för implementering enligt 
överenskommelse så följer bolaget upp 
tidsramar, budget och kvalitet. Camanio 
arbetar med kravställning, implementering, 

förvaltning och support oavsett hårdvara 
och mjukvara, samt etablerar en hållbar 
samarbetsmodell för operativ, taktisk men 
även strategisk planering tillsammans med 
bolagets kunder. På så sätt kan Camanio 
säkerställa kundnöjdhet och en hållbar 
digitaliseringsstrategi för verksamheten.

Camanio tror på öppenhet och samverkan. 
Ingen part kan ensam lösa de utmaningar 
som äldreomsorgen står inför men genom 
att samarbeta kan vi komma långt. Bolagets 
ambition är därför att samarbeta med 
innovatörer och entreprenörer, etablerade 
bolag och andra branscher för att skapa 
mervärde och synergier. Det finns stora 
möjligheter och vinster som kan göras 
genom att knyta ihop olika lösningar för att 
kunna dela infrastruktur, bakomliggande 
tjänster, data och gränssnitt. Dessa vinster 
skall kunna realiseras genom samverkan för 
att hitta bästa möjliga lösning för individen 
och samtidigt ge en bra verktygslåda för en 
tryggare vård och omsorg.

Nectarine Health

Att få leva självständigt och med bibehållet 
välmående är ett livsmål för många äldre. 
Nectarine Health använder innovativ teknik 
för att hjälpa och inspirera äldre att leva ett 
mer högkvalitativt och fullt liv i sin vardag, 
och minska oro bland närstående.

Inte minst under 2020 har behovet av att 
få leva med bibehållet välmående och 
trygghet i sitt hem varit av allra största vikt 
för våra äldre. Med den sociala distansen 
som krävts har många anhöriga saknat att 
få besöka de äldre och oron för de äldres 
välmående har ökat.

Nectarine Health har utvecklat en innovativ 
helhetslösning för hemmet som 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 9 
månader eller längre. Noderna installeras 
enkelt och skickar signaler om rörelser i 
bostaden till en digital plattform där data 
omvandlas till insikter genom AI-baserade 
algoritmer. 

Informationen kommer från en sensor i 
armbandet som mäter rörelse och accele-
ration. Tekniken analyserar vanliga rörelse-
mönster hos den enskilde användaren och 
etablerar utifrån det en insikt om rörelse 
och acceleration i den enskilde individens 
vardag. Sömn är en viktig indikator på 
välmående. Data på avvikelser kan visa att 
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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 människa faller kan systemet urskilja 
ett tydligt mönster för det. Tekniken skapar 
automatiska realtidsvarningar vid en sådan 
stark avvikelse I rörelse och acceleration. 

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

Idag känner vi till att allmäntillståndet 
ofta blir sämre hos den äldre efter ett fall, 
och vi vill undvika att det ska behöva ske. 
Eftersom lösningen Nectarine 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 hälsovård innan det gått 
längre tid än nödvändigt och innan risken 
ökat ytterligare. 

Användaren och den närstående som 
användaren väljer att bjuda in tar del av 
informationen genom en app 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 
armbandet med skön och snygg 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 tjänsten och algorit-
merna över tid.

Nectarine Health består av ett 40 personer 
stort team varav 30 är ingenjörer som 
utvecklat produktens avancerade hårdvara, 
mjukvara och artificiella intelligens. Den 
första generationen av tekniken används 
idag i samarbete med Camanio i Sverige.

Under 2021 lanseras generation två – en 
renodlad konsumentversion som färdig-
utvecklats under 2020 – i USA. Med detta 
utökas också teamet för kommersialisering I 
USA. Långsiktigt planeras en bredare global 
expansion. En utveckling av produkten kan 
möjliggöra för vårdaktörer som vänder sig 
till brukare i hemmet
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Geografiskt fokus

Brighter har ett globalt fokus och aktiva verksamheter i flera världsdelar: Europa, Sydost-
asien, Mellanöstern och Nordamerika. I Europa, primärt Sverige, pågår kommersialisering 
av Nectarine-tjänsten, diabetestjänsten Actiste, Camanios lösningar, samt Diabetesdoktorn 
i samarbete med intressebolaget Accumbo. I Nordamerika fokuserar bolaget på välfärds- 
och omsorgslösningar genom Camanio och Nectarine Health. USA är huvudmarknaden 
för Nectarine-bolagets nyutvecklade konsumentlösning. I Sydostasien och Mellanöstern 
fokuserar Brighter helt på kommersialisering av diabetestjänsten Actiste.
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Affärsstrategi & framtidsutsikter

Bolagets strategi är inriktad på att generera organisk 
tillväxt, och att genom investeringar i befintliga 
verksamheter och produktplattformar driva synergier 
och ökade intäkter över hela koncernen. 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 samarbeten 
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 en regional filial 
upprättats i Jakarta, Indonesien, för lokal närvaro och 
marknadsbearbetning i Sydostasien. Camanio har 
huvudverksamheten i Sverige men även ett dotterbolag 
i USA varifrån den amerikanska marknaden bearbetas, 
vilket också kommer att vara en viktig del av Nectarines 
satsning på USA. Koncernen samarbetar med ledande 
organisationer för att leverera det bästa resultatet och 
upplevelsen till kunder och slutanvändare, däribland 
Ericsson, Arkessa, Gemalto, och Sonat.24,25

Försäljningskanaler & motparter

Försäljningsstrategier och motparter varierar beroende 
på geografisk marknad och produkt, samt påverkas 
i hög grad av den specifika marknadens vård- och 
omsorgssystem. Tänkbara kommersiella motparter 
utgörs således av såväl offentliga som privata vårdak-
törer, myndigheter, försäkringsbolag, distributörer, 
större arbetsgivare samt läkemedelsbolag. Även 
privatpersoner genom direktförsäljning. 

Strategisk målsättning

Bolaget bedömer att 2021 kommer innebära ett omfat-
tande kommersiellt skifte för Brighter. Fram till 2020 
har fokus primärt legat på utveckling, certifieringar, 
marknadsgodkännandeprocesser och förberedande 
marknadsinsatser. Nu går Brighter in i 2021 med ett 
tydligt mål och bra förutsättningar för att generera 
intäkter på bred front med ett flertal revolutionerande 
erbjudanden och på flera marknader.

24 Pressmeddelande daterat den 20 februari 2017. https://news.cision.com/
se/brighter-ab--publ-/r/brighter-sluter-avtal-med-sonat-for-global-logistiklos-
ning-,c2192868
25 Pressmeddelande daterat den 13 december 2017. https://news.cision.com/
se/brighter-ab--publ-/r/arkessa--brighter--ericsson-och-gemalto-ingar-partner-
skap-om-global-uppkoppling-for-diabeteslosninge,c2412735
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Intäktsmodeller

Försäljning av produkter och tjänster

I närtid förväntas huvudsakliga andelen av 
bolagets intäkter genereras genom försälj-
ning av koncernens tjänster och produkter. 
Diabetestjänsten Actiste säljs som en 
prenumerationstjänst där prissättningsstra-
tegin är organisk och utgår från den lokala 
betalningsviljan. Avsikten med den typen 
av prissättningsstrategi är att maximera 
antalet användare. Bolaget betraktar 
Actiste som en volym-produkt där värdet 
i den data som kan genereras av många 
användare har potentialen att utgöra ett 
eget affärsområde som kan kompensera 
för ett lägre pris, vilket innebär att tjänsten 
kan prissättas konkurrenskraftigt på vissa 
marknader med lägre betalningsförmåga. 
Även Nectarine-tjänsten som lanseras i USA 
2021 kommer att säljas som en prenumera-
tionstjänst. 

Camanio erbjuder både digitala tjänster 
och fysiska produkter, samt såväl färdiga 
paket som skräddarsydda helhetslösningar. 
Under 2020 har Camanio gjort en omfat-
tande strategisk förflyttning med ökat fokus 
på sitt digitala tjänsteerbjudande.

Hälso- och behandlingsdata

Brighter avser även på sikt att tillhanda-
hålla både nyckeln till och marknadsplatt-
formen för användargenererade hälsodata. 
De databanker som, med användarnas 
tillåtelse, över tid genereras i Brighters platt-
formar kan komma att användas i långsiktig 
samhällsplanering, nationella hälsoinitiativ, 
forskningsprojekt, kliniska studier och vid 
utveckling av läkemedel. Ambitionen är att 
mot betalning erbjuda bolagets databanker 
och insikter till samhällsorgan och läkeme-
delsindustri, samt att användarna på så 
sätt ska kunna erhålla betalning för att dela 
sina data.

Licensiering av IP

Bolaget har sedan 2007 ansökt om 
och erhållit ett stort antal patent och 
mönsterskydd för bland annat integration 
av provtagning, mätning av biomarkörer 
och injektion av flytande läkemedel i en 
enda enhet och Artificiell Intelligens-stödd 
övervakningsfunktionalitet för medicinsk 
utrustning. Ett tidigt fokus på patent från 
Brighters grundare utgör basen för Bolagets 
breda patentportfölj. Bolaget har ett flertal 
patentportföljer och ett 70-tal godkända 
patent samt ett 40-tal patentansökningar 
under behandling. Godkända patent finns 
över hela världen, bland annat i Europa, 
USA, Indien, Indonesien, Brasilien, Japan, 
Sydkorea, Kina och Mexiko. Bolaget avser 
att licensiera delar av sin IP-portfölj till 
externa aktörer.

Aktuell kommersiell ställning

Brighter har under 2020 lanserat diabe-
testjänsten Actiste som ett konsumenter-
bjudande i Sverige, samt inlett ett flertal 
initiativ för att samla in värdefull data och 
användarinsikter som kan ligga till grund för 
vidare kommersialiseringsmöjligheter. Bland 
annat genom ett ambassadörsprogram 
samt genom samarbeten med två vårdcen-
traler. Därutöver har bolaget etablerat ett 
samarbete med den provinsiella regeringen 
i Västra Java, i Indonesien, avseende 
användartester med Actiste. Vidare 
erhöll bolaget marknadsgodkännanden 
för Actiste-tjänsten i två av bolagets 
huvudmarknader; Förenade Arabemiraten 
och Saudiarabien i november 2020. Detta 
innebär att bolaget nu kan gå vidare med 
att exekvera sina kommersiella aktiviteter i 
dessa länder. Ytterligare marknadsgodkän-
nandeprocesser är pågående i Indonesien, 
Thailand, Singapore och Malaysia. Under 
2021 beräknas även den nya produkten 
Actiste® Mini vara färdig för marknadsintro-
duktion. Bolaget kontaktas kontinuerligt av 
organisationer som vill undersöka möjlighe-
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terna att inleda kommersiella partnerskap 
avseende Actiste-familjen (både Actiste och 
Actiste Mini), och bolaget för samtal med 
ett flertal parter avseende försäljnings-
möjligheter och intäktsgenererande avtal. 
Den 30 december 2020 tecknade Bolaget 
totalt två femåriga distributionsavtal, ett i 
Nigeria och ett i Ghana, till ett potentiellt 
totalt värde om ca 182 MEUR. Distribu-
tionsavtalet avseende Nigeria har tecknats 
med Wssonlines Nigeria Ltd och avseende 
Ghana har distributionsavtalet tecknats 
med Fretac Plus Ventures. Distributions-
avtalet gäller Bolagets produktportfölj för 
diabetes, Actiste® (”Actiste-tjänsten”). Både 
Actiste® och den nyutvecklade Actiste® 
Mini inkluderas i avtalet. I samband med 
marknadsgodkännanden kommer respek-
tive distributör att beställa minst 3 000 
abonnemang (Nigeria), motsvarande ca 2,3 
MEUR, och 1 500 abonnemang (Ghana), 
motsvarande ca 1,2 MEUR.

Den 7 januari 2021 erhöll Bolagets diabe-
teslösningar Actiste® och Actiste® Mini 
marknadsgodkännande i Thailand.

Camanio är väletablerat på den svenska 
vårdmarknaden och sedan bolaget 
grundades har Camanio genomfört 
försäljning till mer än 50 % av kommunerna 
i Sverige. Under 2020 har fem nya distribu-
törsavtal tecknats. Därutöver har Camanio 
tilldelats ett nationellt ramavtal med 
Sveriges Kommuner och Regioner avseende 
trygghetslarm vilket kommer gälla i 4 år. 
Globalt samarbetar Camanio med drygt 22 
universitet och forskningsorganisationer.
Plattformen som Nectarine Health har 
utvecklat används idag av ett hundratal 
människor på äldreboenden runt om i 
Sverige. En vidareutvecklad version av 
tekniken, som kommer rikta sig till konsu-
mentmarknaden, har färdigställts under 
2020 och kommer att lanseras i USA 2021. 
Nectarine kommer initialt lansera tjänsten 
via egen e-handel på bolagets hemsida 

för att därefter arbeta upp ett nätverk av 
försäljningspartners.

Utnämningar & certifieringar

Brighter är certifierat under ISO-13485 och 
har framgångsrikt CE-märkt två lösningar: 
Actiste® och Actiste® Mini. Actiste-enheten 
tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen 
Red Dot Award 2018. Bolaget utnämndes 
vidare till ett av nordens mest lovande 
framtidsbolag i Serendipity Challenge 2018 
och vann Swecare Rising Star Award 2019. 

I år utnämndes Actiste-tjänsten av Fast 
Company till en av de bästa världsföränd-
rande idéerna och så sent som i november 
2020 vann bolaget också Healthtech 
Unicorn Battle Europe.

Camanio utsågs till ett av topp 10 ledande 
företag som tillhandahåller robotiklösningar 
2018. Bolaget vann även Swecare Rising 
Star Award 2018.

Nectarine Health vann “Publikens pris” i 
Techarenan Challenge 2020. 

Låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga föränd-
ringar av låne- och finansieringsstruktur 
sedan utgången av 30 september 2020.

Finansiering

Bolaget har historiskt sett finansierats 
genom nyemissioner. Brighter är i en 
tillväxtfas som syftar till expansion under de 
kommande åren. Det innebär bland annat 
ingen utdelning är planerad och att allt 
kassaflöde, intern och externt genererat, ska 
gå till att finansiera Bolagets expansion. 

Fram till att verksamheten genererar ett 
positivt kassaflöde kommer finansieringen 
av operativa kostnader att ske med ägarka-
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pital i form av emissioner, så som förelig-
gande Företrädesemission, konvertibler 
eller annat riskkapital. För att finansiera 
ytterligare expansion kan Bolaget komma 
att komplettera ägarkapitalet med traditio-
nell lånefinansiering. Framtida finansiering 
beräknas ske genom föreliggande Företrä-
desemission samt genom försäljningsin-
täkter från Bolagets 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

Bolaget har sedan utgången av det senaste 
räkenskapsåret inte noterat några särskilda 
utvecklingstrender i fråga om produktion, 
försäljning, lager, kostnader och försälj-
ningspriser.
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Uttalande om 
rörelsekapital
Brighter bedömer att det 
befintliga rörelsekapitalet 
per dagen för Prospektet 
inte täcker Bo lagets behov 
av rörelsekapital under den 
kommande tolvmånaders-
perioden givet nuvarande 
affärsplan. Bolaget upp-
skattar att en brist på rörel-
sekapital kommer att uppstå 
någon gång under slutet 
av det första kvarta let 2021 
och att underskottet för den 
kommande tolvmånaders-
perioden uppgår till ca 120 
MSEK.

För genomförande av 
Bolagets tidigarelagda 
expansionsplaner och för att 
säkra ett tillräckligt rörelse-
kapital för Bolagets fortsatta 
verksamhet, har styrelsen 
beslutat att genomföra 
Erbjudandet. 

Vid full teckning av Erbju-
dandet kommer Bolaget att 
tillföras en initial nettolikvid 

om ca 97,8 MSEK och, 
vid fullt unyttjande av 
teckningsoptionerna, en 
nettolikvid om sammanlagt 
ca 163,2 MSEK. Bolaget 
har erhållit tecknings- och 
garantiåtaganden om 
totalt cirka 94,2 MSEK, 
motsvarande cirka 80 % 
av Erbjudandet. I det fall 
de som lämnat tecknings-
förbindelser inte uppfyller 
sina åtaganden och/eller 
om Erbjudandet inte skulle 
tecknas till den grad att 
Bolagets kapitalbehov 
för ovannämnda expan-
sionsplanen säkerställs, 
är det styrelsens avsikt 
att söka alternativ extern 
finansiering, exempelvis via 
riktad emission, lån och/eller 
andra kreditfaciliteter. Om 
Bolaget inte har möjlighet 
att säkra tillräcklig extern 
finansiering för att täcka 
den återstående bristen 
på expansionskapital, kan 
Bolaget komma att behöva 

vidta åtgärder såsom att 
skjuta på kapitalkrävande 
investeringar framåt i tiden. 
Detta skulle kunna innebära 
försämrad likviditet och 
Bolaget kan bli tvunget 
att stoppa den planerade 
expansionen eller tvingas 
bedriva utveckling av 
verksamheten i lägre takt 
än önskat. Detta kan i sin 
tur leda till försenad eller 
utebliven kommersialisering 
av Bolagets produkter och 
tjänster samt försenade eller 
uteblivna försäljnings-
intäkter.

Ytterligare kapitalan-
skaffning kan komma 
att genomföras genom 
styrelsens bemyndigande 
från bolagsstämman den 
15 juni 2020 att ge ut aktier 
eller andra aktierelaterade 
värdepapper efter att 
Företrädesemissionen har 
slutförts.



33

Riskfaktorer
Nedan beskrivs de risker som per dagen för detta 
Prospekt bedöms vara väsentliga för Brighters 
verksamhet, finansiella ställning och framtida 
utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är 
de riskfaktorer som anges nedan begränsade till 
sådana risker som är specifika för Bolaget och/
eller värdepapperen och väsentliga för att fatta 
ett välgrundat investeringsbeslut.

Riskerna är organiserade i tre huvudkategorier 
och de riskfaktorer som per dagen för Prospektet 
bedöms vara mest relevanta presenteras först 
i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter 
presenteras utan särskild rangordning. Om en 
riskfaktor kan kategoriseras i mer än en kategori 
visas en sådan riskfaktor endast en gång och 
i den mest relevanta kategorin för en sådan 
riskfaktor. Bedömningen av respektive risk baseras 
på sannolikheten för dess förekomst och den 
förväntade omfattningen av riskens, om den 
inträffar, negativa effekter. Bedömning görs 
genom en kvalitativ skala med beteckningarna 
låg, medelhög eller hög.
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Verksamhetsrisk

Beroende av  
nyckelpersoner

Brighter är i stor utsträck-
ning beroende av ett 
antal nyckelpersoner. En 
eventuell förlust av någon 
eller några av dessa 
personer kan medföra att 
Bolagets produktutveckling 
och kommersialisering av 
produkter kan fördröjas 
eller fördyras. Bolagets 
förmåga att behålla kvalifi-
cerade medarbetare är av 
betydelse för att säkerställa 
kompetensnivån i Brighter 
och det finns en risk för 
att Bolaget inte kommer 
att kunna behålla dessa 
nyckelpersoner. Nyckelper-
soner där förlust har störst 
inverkan på verksamheten 
finns i högsta ledningen, 
inom kvalitetssäkring och 
regulatoriska frågor samt 
inom utveckling.

Brighter bedömer sannolik-
heten för att risken inträffar 
som medelhög. Bolaget 
bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha 
en medelhög inverkan på 
Bolagets konkurrenskraft 
och finansiella ställning.

Produktansvar

Det finns en risk för att 
Bolaget ställs inför produk-
tansvarskrav om en produkt 
orsakar skada på en person 
eller egendom. Det finns en 
risk att Bolagets nuvarande 
eller framtida försäkrings-
skydd inte är tillräckligt för 
att täcka de eventuella krav 
som kan komma att ställas 
kring produktansvar. Brigh-

ters produkter är kopplade 
till människors hälsa och där 
produktområdet är medicin-
teknik så är produktansvaret 
högre än inom 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 sannolik-
heten för att risken inträffar 
som medelhög. Bolaget 
bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha 
en medelhög inverkan på 
Bolagets konkurrenskraft 
och finansiella ställning.

Legala risker

Risk för legala sanktioner 
mot Bolagets ordinarie vd

Då Bolagets ordinarie 
vd Henrik Norström har 
tagit ”time-out” från sitt 
uppdrag p.g.a. att han 
delgivits misstanke av 
Ekobrottsmyndigheten 
om marknadsmissbruk på 
värdepappersmarknaden 
finns det en risk att en 
fällande dom påverkar 
Bolaget finansiellt och 
organisatoriskt.
Brighter bedömer sannolik-
heten för att risken inträffar 
som medelhög. Bolaget 
bedömer att risken, om den 
förverkligas, skulle ha en 
hög finansiell och organisa-
torisk påverkan.

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 koncentrerad inom ett 
begränsat antal områden 
med hög konkurrens och 
potential för stora inter-
nationella 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 nuvarande eller 
framtida patentansökningar 
inte leder till godkända 
patent. 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 rättigheter. 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 juridiska 
processer. Det finns dock 
en risk att Brighter inte kan 
hävda sina rättigheter fullt 
ut i en domstolsprocess. 
Brighter bedömer sannolik-
heten för att risken inträffar 
som medelhög. 

Bolaget bedömer att 
risken, om den förverkligas, 
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skulle ha en låg inverkan 
på Bolagets finansiella 
ställning.

Personuppgifts- 
behandling

Bolagets verksamhet 
innefattar behandling av 
konsumenters personupp-
gifter inklusive s.k. särskilda 
kategorier av personupp-
gifter i form av uppgifter 
om hälsa. Behandling av 
särskilda kategorier av 
personuppgifter omfattas 
enligt dataskyddslagstift-
ningen av extra höga krav 
bl.a. vad gäller säkerhet. 
Trots Bolagets åtgärder för 
att upprätthålla säkerhet 
och integritet för person-
uppgifter är det möjligt att 
Bolagets säkerhetsåtgärder 
avseende system samt 
andra säkerhetsrutiner, inte 
förhindrar olovligt intrång, 
att personuppgifter röjs, 
eller att personuppgifts-
behandlingen annars kan 
anses vara förenad med 
brister. Detta skulle kunna 
skada Bolagets anseende 
och medföra att Bolaget 
blir skadeståndsansvarigt 
samt ansvarigt för att 
erlägga administrativa 
sanktionsavgifter enligt 
dataskyddslagstiftningen, 
och därmed resultera i 
ökade kostnader och/
eller förlorade intäkter. Om 
någon av dessa händelser 
skulle inträffa skulle det 
kunna få negativ effekt 
på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och 
resultat. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att risken 
inträffar som låg. 

Bolaget bedömer att risken, 
om den förverkligas, skulle 
ha en medelhög inverkan på 
Bolagets resultat.

Risker relaterade 
till aktien och 
Erbjudandet

Aktiekursens utveckling och 
likviditet

Investerare bör beakta att 
en investering i Brighter är 
förenad med risk och att det 
inte kan förutses huruvida 
aktiekursen kommer att 
ha en positiv utveckling. 
Detta medför en risk att en 
investerare kan förlora hela 
eller delar av sitt investerade 
kapital. Brighters aktiekurs 
har historiskt varit volatil 
och kan även framgent 
komma att fluktuera till följd 
av bland annat resultatvari-
ationer i Bolagets kvartals-
rapporter, det allmänna 
konjunkturläget och föränd-
ringar i aktiemarknadens 
intresse för Bolaget och dess 
aktie. Begränsad likviditet 
i aktien kan i sin tur bidra 
till att förstärka sådana 
fluktuationer i aktiekursen. 
Genomsnittlig omsättning 
per handelsdag i Bolagets 
aktie under perioden 1 
januari–30 november 2020 
uppgick till 4 333 338 
SEK/dag. Aktiekursen kan 
därmed komma att påverkas 
av faktorer som står helt 
eller delvis utanför Bolagets 
kontroll. En investering i 
aktier i bör därför föregås 
av en noggrann analys av 
Bolaget, dess konkurrenter 
och omvärld, generell infor-
mation om branschen, det 

allmänna konjunkturläget 
samt övrig relevant informa-
tion. Risk föreligger att aktier 
i Brighter inte kan säljas till 
en för aktieägaren vid var 
tid acceptabel kurs.

Brighter bedömer sannolik-
heten för att risken inträffar 
som medelhög. Bolaget 
bedömer att risken, om 
den förverkligas, skulle ha 
en medelhög inverkan för 
innehavaren av aktien.

Ej säkerställda tecknings- 
och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit 
tecknings- och garantiå-
taganden från befintliga 
och externa investerare 
till ett värde om ca 94,2 
MSEK, motsvarande ca 80 
% av Företrädesemissionen. 
Tecknings- och garantiåta-
ganden är inte säkerställda 
genom bankgarantier, 
spärrmedel, pantsättning 
eller liknande arrangemang. 
Det finns därför en risk 
att parter som har ingått 
tecknings- eller garantiå-
taganden inte kommer att 
uppfylla sina förpliktelser 
gentemot Bolaget. 

Bolaget bedömer sannolik-
heten för riskens inträffande 
som låg. Bolaget bedömer 
att risken, om den förverk-
ligas, skulle ha en hög 
negativ inverkan på Bolaget.
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Allmän information

Aktierna i Brighter har 
emitterats i enlighet 
med aktiebolagslagen 
(2005:551). Varje aktie 
äger lika rätt till Bolagets 
tillgångar och vinst. Rättig-
heterna som är förenade 
med aktier emitterade av 
Bolaget, inklusive de rättig-
heter som följer av Bolagets 
bolagsordning, kan endast 
justeras i enlighet med förfa-
randen som anges i nämnda 
lag. Aktierna i Bolaget är 
denominerade svenska 
kronor (SEK) och av samma 
klass. Samtliga emitterade 
aktier är fullt betalda och 
fritt överlåtbara. ISIN-koden 
för Brighters aktie är 
SE0004019545. Per dagen 
för Prospektet finns 229 
005 540 aktier utestående i 
Bolaget. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,05 SEK.

Företrädesemission

Den 29 januari 2021 beslu-
tade styrelsen i Brighter, 
med stöd av bemyndigande 
lämnat vid årsstämman den 
15 juni 2020, att genomföra 
en nyemission med företrä-
desrätt för befintliga aktie-
ägare. Emissionen omfattar 

högst 98 145 231 units 
och kan inbringa Bolaget 
initalt cirka 117,8 MSEK vid 
full teckning. En unit består 
av en (1) aktie och en (1) 
vederlagsfri teckningsoption 
serie TO6 med ISIN-kod 
SE0015530910. Den som är 
registrerad som aktieägare 
på avstämningsdagen 
kommer att erhålla en (3) 
uniträtter för varje en (1) 
innehavd aktie. Det krävs sju 
(7) uniträtter för att teckna 
en (1) unit. 

Erbjudandet omfattas av 
tecknings- och garantiå-
taganden till ett belopp 
uppgående till ca 94,2 
MSEK. 

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje aktie berättigar 
innehavaren till en (1) röst 
på bolagsstämma. Varje 
aktieägare har rätt att 
rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i 
Bolaget.

Företrädesrätt vid nya 
aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya 
aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler vid en 

kontantemission eller 
kvittningsemission har 
aktieägarna som huvudregel 
enligt aktiebolagslagen 
företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i 
förhållande till antalet 
aktier som innehades före 
emissionen.

Rätt till utdelning, andel av 
bolagets vinst och behåll-
ning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger 
lika rätt till vinstutdelning 
samt till Bolagets tillgångar 
och eventuella överskott 
i händelse av likvidation. 
Beslut om vinstutdelning 
i aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Rätt till 
vinstutdelning tillfaller den 
som på av bolags  stämman 
beslutad avstämningsdag 
är registrerad som inneha-
vare av aktier i den av 
Euroclear förda aktieboken. 
Vinstutdelning utbetalas 
normalt till aktieägarna 
som ett kontant belopp 
per aktie genom Euroclear, 
men betalning kan även 
ske i annat än kontanter 
(sakutdelning). Om aktieä-
garna inte kan nås genom 
Euroclear, kvarstår aktieä-

Information om 
värdepapperen
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garens fordran på Bolaget 
avseende vinstut  delnings-
beloppet under en tid som 
begränsas genom regler 
om tioårig preskription. Vid 
preskription till  faller vinstut-
delningsbeloppet Bolaget.

Central värdepappers- 
förvaring

Brighter är anslutet till det 
elektroniska värdepappers-
systemet och registrerade 
i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1497) om 
värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella 
instrument. Detta register 
förs av Euroclear (Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm). Inga 
aktiebrev har utfärdats för 
Bolagets aktier, eftersom 
kontoföringen och regist-
rering av aktierna sker av 
Euroclear i det elektroniska 
avstämningsregistret. 
Aktieägare som är införda i 
aktieboken och antecknade 
i avstämningsregistret är 
berättigade till samtliga 
aktierelaterade rättigheter.

Bemyndigande

Vid årsstämman den 15 
juni 2020 bemyndigades 
styrelse att, vid ett eller 
flera tillfällen före nästa 
årsstämma, besluta om 

nyemission av aktier, 
emission av teckningsop-
tioner och/eller emission av 
konvertibler. Emission får 
ske med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrä-
desrätt. Bemyndigandet 
innefattar rätt att besluta 
om emission med kontant 
betalning, betalning genom 
kvittning eller betalning 
med apportegendom och i 
övrigt i förening med villkor 
som avses i 2 kap. 5 § andra 
stycket 1–3 och 5 aktiebo-
lagslagen.

De aktier som erbjuds i 
Företrädesemissionen 
kommer att emitteras med 
stöd av bemyndigandet från 
årsstämman den 15 juni 
2020.

Registrering av Erbjudan-
det hos Bolagsverket

Registreringen av Erbju-
dandet hos Bolagsverket 
beräknas ske omkring vecka 
12, 2021. Tidpunkten är 
preliminär och kan komma 
att ändras.

Skattefrågor 

Investerare i denna 
Företrädesemission bör 
vara uppmärksamma på att 
skattelagstiftningen i inves-
terarens medlemsstat och 

Bolagets registreringsland 
kan komma att inverka på 
eventuella inkomster från 
värdepapperen. Investerare 
uppmanas att konsultera 
oberoende rådgivare 
avseende skattekonse-
kvenser som kan uppstå i 
samband med Erbjudandet.

Tillämpliga regler vid upp-
köpserbjudanden m.m.

I lagen (2006:451) om 
offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden 
(LUA) finns grundläggande 
bestämmelser om offentliga 
uppköpserbjudanden 
avseende aktier i bolag 
vilkas aktier är upptagna 
till handel på en reglerad 
marknad i Sverige. I lagen 
finns också bestämmelser 
om budplikt och försvar-
såtgärder. Vidare ska, 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, 
en börs ha regler om offent-
liga uppköpserbjudanden 
som avser aktier som är 
upptagna till handel på 
reglerad marknad som 
börsen driver. 

Börserna Nasdaq Stockholm 
AB och Nordic Growth 
Market NGM AB har idag 
sådana regler. Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, som 
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verkar för god sed på den 
svenska aktiemarknaden, 
rekommenderar att i allt 
väsentligt motsvarande 
regler tillämpas med 
avseende på bolag vilkas 
aktier handlas på multila-
terala handelsplattformar, 
så som Nasdaq First North 
Growth Market. Tillämpligt 
regelverk för Brighter är 
”Takeover-regler för vissa 
handelsplattformar” 
utgivet av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning 
den 1 april 2018. Ett 
uppköpserbjudande kan 
gälla samtliga eller en del 
av aktierna, antingen vara 
frivilligt genom ett offentligt 
uppköpserbjudande 
eller obligatoriskt genom 
budplikt, vilket sker då en 
enskild aktieägare, ensam 
eller tillsammans med 

närstående, innehar minst 
30 procent av rösterna 
i ett bolag. Ett offentligt 
uppköpserbjudande kan ske 
kontant, genom ett aktie-
erbjudande där nya aktier 
erbjuds i det uppköpande 
bolaget eller genom en 
kombination av de båda. 
Erbjudan  det kan vara 
villkorat eller ovillkorat. Alla 
aktieägare kan acceptera 
erbjudandet eller tacka nej. 
I det fall budgivaren uppnår 
90 % av aktierna har denne 
rätt att påkalla tvångsin-
lösen av sådana aktier för 
vilka aktieägarna tidigare 
tackat nej till erbjudandet. 

Tvångsinlösen innebär att 
en majoritetsägare som 
innehar mer än 90 % av 
aktierna i ett bolag har en 
lagstadgad rättighet att 

lösa in återstående aktier 
som inte redan innehas av 
majoritetsägaren. Tvångs-
inlösen är även möjligt att 
påkalla för en minoritetsä-
gare när en aktieägare har 
mer än 90 % av aktierna.

Aktierna i Brighter är 
inte föremål för något 
erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt 
eller inlösenskyldighet. Inga 
offentliga uppköpserbjudan  
den har heller lämnats 
avseende aktierna under 
innevarande eller föregå-
ende räkenskapsår. 
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Närmare uppgifter 
om Erbjudandet
Villkor och anvisningar

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroc-
lear Sweden AB (”Euroc-
lear”) för fastställande 
av vem som ska erhålla 
uniträtter i emissionen är 
den 5 februari 2021. Sista 
dag för handel i Bolagets 
aktie inklusive rätt att 
erhålla uniträtter är den 3 
februari 2021. Första dag 
för handel i Bolagets aktie 
exklusive rätt att erhålla 
uniträtter är den 4 februari 
2021.

Teckningstid

Teckning av units ska ske 
under perioden från och 
med den 9 februari 2021 
till och med den 23 februari 
2021. Styrelsen i Bolaget 
äger rätt att förlänga 
teckningstiden. Styrelsen 
äger inte rätt att avbryta 
emissionen efter det att 
teckningstiden har på- 
börjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,20 SEK 
per unit. En unit består av en 

(1) aktie och en (1) veder-
lagsfri teckningsoption av 
serie 6 (TO6). Inget courtage 
kommer att tas ut.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller 
tre (3) uniträtter för varje 
(1) innehavd aktie. Det 
krävs sju (7) uniträtter för 
att teckna en (1) unit. En 
unit består av en (1) aktie 
och en (1) teckningsoption 
TO6. Uniträtter som ej sålts 
senast den 19 februari 2021 
eller utnyttjats för teckning 
av units senast den 23 
februari 2021, kommer att 
bokas bort från samtliga 
VP-konton utan ersättning. 
Ingen särskild avisering 
sker vid bortbokning av 
uniträtter. 

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger 
rum på First North under 
perioden från och med 9 
februari 2021 till och med 
19 februari 2021. Uniträtter 
som förvärvas under ovan 
nämnda handelsperiod 
ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna 

units som de uniträtter 
aktieägare erhåller baserat 
på sina innehav i Bolaget på 
avstämningsdagen. Banker 
och värdepappersinstitut 
med erforderliga tillstånd 
står till tjänst vid förmedling 
av köp och försäljning av 
uniträtter.

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 
på att inbokning av BTU 
skett på VP-kontot. Tecknade 
units benämns BTU till dess 
att nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU samt 
omvandling till aktier och 
teckningsoptioner

Handel med BTU äger rum 
på First North från och med 
den 9 februari 2021 fram till 
dess att emissionen regist-
rerats hos Bolagsverket och 
omvandlingen från BTU till 
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aktier och teckningsoptioner 
sker. Sista dag för handel 
kommer att kommuniceras 
ut genom ett marknads-
meddelande. Ingen särskild 
avisering skickas ut från 
Euroclear i samband med 
omvandlingen.

Övertilldelningsemission

I händelse av överteckning 
kan styrelsen besluta om 
en övertilldelningsemission 
om högst 29 443 569 units 
till samma teckningskurs 
som i Företrädesemissionen 
(”Övertilldelningse-
missionen”). Vid fullt 
utnyttjande av Övertilldel-
ningsemissionen tillförs 
Bolaget ytterligare 35 
332 283,16 SEK. Därtill 
tillförs Bolaget, vid fullt 
utnyttjande av vidhängande 
teckningsoptioner TO6, även 
som lägst 11 777 428 SEK 
och som högst 19 629 046 
SEK. Syftet med övertilldel-
ningsemissionen är att, i
första hand, möjliggöra för
eventuella professionella
och institutionella investe-
rare att etableras som
större ägare i Bolaget, och
i andra hand tillgodose
önskemål från de personer
som före teckningsperiodens
inledande har lämnat eller
kan komma att lämna
teckningsförbindelser utan
stöd av uniträtter och, i
tredje hand utnyttja möjlig-
hetenatt tillföra Bolaget
ytterligare rörelsekapital.

Villkor för teckning av 
aktier genom tecknings- 
optioner TO6

Det krävs tre (3) 
teckningsoptioner TO6 för 
att teckna en (1) ny aktie 
till en teckningskurs motsva-
rande det volymviktade 
genomsnittspriset (VWAP) 
mätt under den period 
på femton (15) handels-
dagar som slutar två (2) 
bankdagar innan tecknings-
perioden för teckningsop-
tionerna startar, dock lägst 
1,20 SEK och högst 2,00 
SEK. Teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptioner 
TO6 pågår under perioden 
18 oktober–1 november 
2021. Teckning av aktie 
genom teckningsoptioner 
TO6 innebär en ökning, 
vid full teckning, av aktie-
kapitalet med ytterligare 
1 635 753,85 SEK. Vid fullt 
utnyttjande tillförs Brighter 
ytterligare lägst 39 258 
092,40 SEK och högst 
65 430 154,00 SEK före 
emissionskostnader. Bolaget 
kommer att verka för att 
teckningsoptionerna tas upp 
till handel under optionens 
löptid.

Utspädning

Vid fulltecknad emission 
kommer aktiekapitalet att 
ökas med 4 907 261,55 SEK, 
från 11 450 277,00 SEK till 
16 357 538,55 SEK. Antalet 
aktier kommer då att initialt 
ökas med högst 98 145 231

stycken, från 229 005 540 
aktier till 327 150 771 aktier. 
De nyemitterade aktierna 
kommer då att utgöra ca 
30,0 % av samtliga utestå-
ende aktier. Befintliga aktie-
ägare som inte tecknar sin 
berättigade andel kommer 
vid full teckning att se sitt 
ägande i Bolaget spädas ut 
i motsvarande grad.

I det fall Övertilldelningse-
missionen utnyttjas fullt 
ut kommer aktiekapitalet i 
Bolaget öka med ytterligare 
1 472 178,45 SEK till 17 
829 717,45 SEK och antalet 
aktier med 29 443 569 till 
totalt 356 594 340 aktier. 
Utspädningseffekten från 
Övertilldelningsemissionen 
ensamt uppgår till ca 
8,3 %. Vid fullteckning i 
Företrädesemissionen och 
fullt utnyttjande av Övertill-
delningsemissionen uppgår 
utspädningseffekten initialt 
till ca 35,8 %.

I det fall samtliga 
teckningsoptioner serie TO6 
från Företrädesemissionen 
och Övertilldelningsemis-
sionen utnyttjas kommer 
aktiekapitalet i Bolaget 
öka med ytterligare 2 
126 480,01 SEK till 19 
956 197,46 SEK och 
antalet aktier med 42 529 
600 till totalt 399 123 
940. Vid fullteckning i 
Företrädesemissionen och 
Övertilldelningsemissionen 
samt vid fullt utnyttjande 
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av samtliga vidhängande 
teckningsoptioner serie TO6, 
uppgår utspädningseffekten 
till totalt ca 42,6 %.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas 
på First North. Aktien 
handlas under kortnamnet 
”BRIG” och har ISIN-kod 
SE0004019545. Efter det att 
emissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket kommer 
även de nyemitterade 
aktierna och optionerna att 
bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämnings-
dagen den 5 februari 
2021 är registrerad som 
aktieägare i Bolaget äger 
företrädesrätt att för sju (7) 
befintliga aktier, teckna tre 
(3) units.

Direktregistrerade aktieä-
gare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrä-
dare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är regist-
rerade i den av Euroclear 
för Bolagets räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi, 
särskild anmälningssedel 
samt anmälningssedel 
för teckning utan stöd av 
uniträtter. VP-avi avseende 
registrering av uniträtter på 
VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den 
i anslutning till aktieboken 
förda förteckningen över 
panthavare och förmyndare 
erhåller inte emissionsre-
dovisning utan meddelas 
separat.

Förvaltarregistrerade 
aktieägare, innehav på 
depå

Aktieägare vars innehav av 
aktier i Bolaget är förvaltar-
registrerade hos bank eller 
annan förvaltare erhåller 
ingen emissionsredovisning. 
Teckning och betalning ska 
istället ske enligt instruk-
tioner från förvaltaren. 

Teckning med stöd av 
uniträtter, direktregistrera-
de aktieägare

Teckning ska ske genom 
betalning till angivet 
bankgiro senast den 23 
februari 2021 i enlighet 
med något av följande två 
alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, 
Emissionsredovisning
Används om samtliga 
erhållna uniträtter ska 
utnyttjas. Teckning sker 
genom inbetalning av den 
förtryckta bankgiroavin. 
Observera att ingen 
ytterligare åtgärd krävs för 
teckning och att teckningen 
är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat 
antal uniträtter än vad som 
framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen 
ska utnyttjas, t ex om 
uniträtter har köpts eller 
sålts. Teckning sker när 
både den särskilda 
anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission. 
Referens vid inbetalning är 
anmälningssedelns nummer. 
Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedeln 
kan skickas med vanlig post 
(EJ REK), via mail eller fax. 
Observera att teckningen är 
bindande.

Särskild anmälningssedel 
kan erhållas från Eminova 
Fondkommission AB, tfn 
08-684 211 00, fax 08-684 
211 29, email: info@
eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför 
Sverige

Teckningsberättigade direkt-
registrerade aktieägare 
bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direkt-
registrerade aktieägare som 
inte är bosatta i Sverige 
och som inte kan använda 
den förtryckta bankgiroavin 
(emissionsredovisningen) 
kan betala i svenska kronor 
via SWIFT enligt nedan. 
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Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln 
samt inbetalning inkommit 
till Eminova Fondkommis-
sion. 

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE2930000000032731
703059

Aktieägare bosatta i vissa 
oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat 
land där deltagande i 
nyemissionen helt eller 
delvis är föremål för legala 
restriktioner äger ej rätt 
att deltaga i nyemissionen 
(exempelvis Australien, 
Hong Kong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika, USA, Schweiz). 
Dessa aktieägare kommer 
inte att erhålla uniträtter, 
emissionsredovisning eller 
någon annan information 
om nyemissionen. Eminova 
förbehåller sig rätten att 
neka tecknare bosatta i 
länder där Eminova inte 
bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av 
uniträtter samt tilldelning

För det fall samtliga units 
inte tecknas med stöd av 
uniträtter ska styrelsen, 
inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om 
tilldelning av återstående 

units. Anmälan om teckning 
av units utan stöd av 
uniträtter ska göras på 
anmälningssedeln benämnd 
”Teckning utan stöd av 
uniträtter” som finns att 
ladda ned från eminova.
se. Om fler än en anmäl-
ningssedel insänds kommer 
endast den först erhållna att 
beaktas. Någon inbetalning 
ska ej göras i samband 
med anmälan! Observera 
att anmälan är bindande. 
(Viktig information om ISK, 
IPS och kapitalförsäkring 
under ”Övrigt”)

Om anmälan avser teckning 
till ett belopp om 15 000 
EUR eller mer, ska en ifylld 
KYC samt en vidimerad 
kopia på giltig legitimation 
medfölja anmälningssedeln. 
Gäller anmälan en juridisk 
person ska utöver KYC och 
legitimation även ett giltigt 
registreringsbevis (ej äldre 
än tre månader) som visar 
behöriga firmatecknare 
medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning 
av units lämnas genom 
översändande av en 
avräkningsnota. Betalning 
ska erläggas till bankgiro 
enligt instruktion på avräk-
ningsnotan och dras aldrig 
från angivet VP-konto eller 
depå. Erläggs inte betalning 
i rätt tid kan units komma 
att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid 

sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt 
erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldel-
ning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden. 
Inget meddelande skickas 
ut till de som ej erhållit 
tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt 
följande:

I första hand ska tilldelning 
ske till bolagets tidigare 
aktieägare som på 
anmälningssedeln angett 
sitt aktieinnehav per 
avstämningsdagen den 5 
februari 2021. Vid överteck-
ning sker tilldelningen 
pro rata i förhållande till 
antal innehavda aktier per 
avstämningsdagen och i 
den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

I andra hand ska tilldelning 
ske till övriga personer som 
anmält sig för teckning 
utan stöd av uniträtter. Vid 
överteckning sker tilldel-
ningen pro rata i förhållande 
till antal anmälda aktier och 
i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Övrigt

Teckning av units med eller 
utan uniträtter är oåterkal-
lelig och tecknaren kan inte 
upphäva sin teckning.
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Angående teckning till ISK, 
IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller 
VP-kontot är kopplat till en 
kapitalförsäkring, är en IPS 
eller ISK (investeringsspar-
konto) gäller särskilda regler 
vid nyteckning av aktier. 
Tecknaren måste 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 tillde-
lade units inte att kunna 
ske till dessa depåtyper. 
Teckningen är bindande och 
insänd anmälningssedel 
kan inte återkallas. Det är 
tecknarens ansvar att se 
till att teckningen sker på 
sådant sätt att leverans kan 
ske till angiven depå.

Angående leverans av 
tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter i anmälningsse-
deln, registreringshandlägg-
ning vid Bolagsverket, sena 
inbetalningar från investe-
rare, rutiner hos förvaltande 
bank eller depåinstitut eller 
andra för Eminova icke 
påverkbara faktorer, kan 
fördröja leverans av units till 
investerarens vp-konto eller 
depå. Eminova avsäger sig 
allt ansvar för förluster eller 
andra konsekvenser som 
kan drabba en investerare 

till följd av tidpunkten för 
leverans av units.

Offentliggörande av ut- 
fallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet 
i emissionen kommer att 
ske genom ett pressmed-
delande från Bolaget så 
snart detta är möjligt efter 
teckningstidens utgång. 
Offentliggörande av utfallet 
beräknas ske omkring den 
25 februari 2021.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt 
till utdelning första gången 
på den avstämningsdag 
för utdelning som inträffar 
närmast efter det att de nya 
aktierna registrerats hos 
Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med 
uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm, Sverige.

Tecknings- och  
garantiåtaganden

Teckningsåtaganden
uppgår till ett belopp om ca
2,6 MSEK, motsvarande ca
2,2 % av Erbjudandet. Därtill
har Bolaget erhållit garanti-
åtaganden upp till 91,6
MSEK, motsvarande ca  
77,8 % av Erbjudandet. 

Erbjudandet omfattas 
således av tecknings- och 
garantiåtaganden 
motsvarande upp till ca 80 
% av Erbjudandet, som har 
lämnats av de parter som 
anges i tabellen på nästa 
sida. Någon ersättning för
lämnade tecknings- 
förbindelser utgår inte. 
Ersättning för lämnade 
garantiåtaganden ut-
går med tio (10) % av 
garanterat belopp. Garan-
tikonsortiet har samordnats 
av Bolaget och kan nås via 
Bolagets adress. Samtliga 
tecknings- och garantiå-
taganden ingicks den 29 
januari 2021.

Nedan angivna tecknings- 
och garantiåtaganden 
är inte säkerställda. 
Följaktligen föreligger risk 
att dessa åtaganden inte 
kommer fullföljas, se vidare 
under avsnittet ”Riskfaktorer 
– Ej säkerställda tecknings- 
och garantiåtaganden” 
ovan.
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Teckningsförbindelser Garantiåtaganden Totalt åtagande

Namn
Belopp i 

SEK
Andel av 

erbjudandet
Belopp i 

SEK
Andel av 

erbjudandet
Belopp i 

SEK
Andel av 

erbjudandet
Christer Trägårdh 1 577 143 1,3% 0 0,0% 1 577 143 1,3%
Henrik Norström 1 013 049 0,9% 0 0,0% 1 013 049 0,9%
Formue Nord Markedsneutral A/S1 0 0,0% 33 800 000 28,7% 33 800 000 28,7%
Qualcon AB2 0 0,0% 24 000 000 20,4% 24 000 000 20,4%
Modelio Equity AB (publ)3 0 0,0% 21 800 000 18,5% 21 800 000 18,5%
Oliver Molse 0 0,0% 12 000 000 10,2% 12 000 000 10,2%
Totalt: 2 590 192 2,2% 91 600 000 77,8% 94 190 192 80,0%

Tecknings- och garantiåtaganden
Nedanstående tabell sammanfattar de tecknings- och 
garantiåtaganden som har ingåtts per datumet för 
Prospektets avgivande. 

1 Østre Alle 102, 9000 Aalborg, Denmark.
2 Eriksrogränd 8, 19478 Upplands Väsby.
3 c/o INTERSOLIA, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm.
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Företagsstyrning
Styrelse

Per dagen för Prospektet består Brighters styrelse av fyra ordinarie stämmovalda 
ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill nästa årsstämma. Enligt 
Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. 
Styrelseledamöterna, deras befattning, deras födelseår, när de valdes första gången, om 
de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget samt till större aktieägare samt deras 
aktieinnehav i Brighter beskrivs i tabellen nedan. Angivna innehav av värdepapper utgivna 
av Bolaget avser såväl privata innehav som innehav genom bolag där befattningshavaren 
utövar bestämmande inflytande.

Namn Befattning Födelseår Invald

Oberoende i förhållande till

Aktie-
innehav Optioner

Bolaget och 
bolags-

ledningen

Bolagets 
större aktie-

ägare
Emilie Erhardt Winiarski Tf. styrelse-

ordförande
1983 2020 Ja Ja 0 0

Christer Trägårdh Ledamot & 
tf. vd

1963 2020 Ja Ja 150 000 0

Åsa Sjöblom Nordgren Ledamot 1970 2020 Ja Ja 0 0
Habib Al Assaad Ledamot 1980 2020 Ja Ja 0 0
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Emilie Erhardt Winiarski

Tf. styrelseordförande

Utbildning/bakgrund: Emelie har över tio års erfarenhet från 
nordisk och internationell hälso- och medtech-industri med 
fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Inom hennes 
senaste uppdrag var Emilie affärsutvecklings- och kommersia-
liseringschef vid Ivbar, en ledande leverantör inom avancerade 
dataanalyslösningar för vårdsektorn. Hennes tidigare erfaren-
heter inkluderar rollen som Director of Healthcare Partnerships 
and Consulting vid Getinge och Senior Consulting Manager vid 
Philips Healthcare Transformation Services. Tidigare har Emilie 
även arbetat innovations- och digitaliseringsprojekt, rådgivning 
samt kund- och partnerutveckling vid BUPA London och Sirona 
Health Solutions.

Christer Trägårdh

Styrelseledamot och tf. verkställande direktör 
 
Utbildning/bakgrund: Christer Trägårdh kommer senast från 
rollen som chef för Svensk Bankverksamhet i Swedbank och har 
lång erfarenhet av styrelsearbete. Christer Trägårdh har ett 
långt förflutet inom bankindustrin och en gedigen erfarenhet 
av styrelsearbete i varierande branscher. Mellan 2014 och 
2019 satt Christer i Swedbanks koncernledning; initialt som 
regionchef och från 2016 som chef för koncernens största 
affärsområde Svensk Bankverksamhet. Dessförinnan var 
Christer VD på Bergslagens Sparbank och han har även arbetat 
i 20 år inom Handelsbanken i varierande ledande positioner. 
Vidare har Christer suttit i ett 20-tal styrelser, däribland som 
Ordförande för Fastighetsbyrån, Vice Ordförande för Svensk 
Handel Försäkringar (nu SH Pension) och som styrelseledamot i 
UC.
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Åsa Sjöblom Nordgren

Styrelseledamot 

Ubildning/bakgrund: Åsa är VD och grundare till Trice Imaging 
Inc., en ledande aktör inom molnbaserad medicinsk bildhante-
ring. Trices lösning är godkänd och tillgänglig i 42 länder och 
återfinns i ledande maskiner från exempelvis GE Healthcare, 
Philips och Fujifilm. Trice har expanderad dess globala distribu-
tion och onlineförsäljning direkt till sjukvårdsaktörer. Åsa har en 
gedigen erfarenhet inom innovations- och digitaliseringsarbete 
samt att ändra konsumentbeteende inom sjukvård. Åsa har 
tidigare haft ledande befattningar vid Metronome, Sverige 
Kommunikatörer, MobPal Mobile Relations och Tre.

Habib Al Assaad

Styrelseledamot 

Utbildning/bakgrund: Habib Al Assaad internationell 
ledande befattningshavare som för närvarande testar 
”post-covid-19”-strategier och är rådgivare till utvalda 
medlemmar i Dubai och Abu Dhabi suveräna familjer. Hans 
tidigare rådgivning till olika intressenter sträcker sig över 66 
länder och inkluderar Managing Directorship vid Harvard 
Square’s MIRAKI Innovation – vars arv består bland annat av 
att ha såddfinansierat den historisk största medicinska exi 
(Auris till J&J) – CO-Executive Director vid AFA Q-gruppen för 
Allmänna investeringar, tf. COO vid Revitalife Compounding 
Pharmacies and Clinics, en av grundarna till Impact Hub-nät-
verket samt ORYXIS 1 Bank, och diverse roller inom ORACLE, 
GM, Motorola och Andersen Consulting. Han är tidigare 
medlem av Hawkamah Institute for Corporate Governance 
och ursprungsmedlem i INSEAD Social Entrepreneurship-pro-
grammet.
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Ledande befattningshavare

Christer Trägårdh

Styrelseledamot och tf. verkställande direktör

För mer information se avsnittet ”Styrelse”.

Ann Zetterberg

Head of Finance
 
Utbildning/bakgrund: Ann har mer än 20 års erfarenhet som 
CFO, bl.a. riskkapitalbranschen samt med utvecklingsbolag i 
tekniska sektorer. Hon har också i ett antal år varit ekonomichef 
för den ideella föreningen Svenska Jägareförbundet. Ann 
har erfarenhet inom due diligence, M&As och finansiering av 
företag. Hon är också styrelseordförande för Copperstone 
Resources AB. Hon har en fil.kand. i företagsekonomi från Stock-
holms universitet.

Innehav i Bolaget: 73 380 aktier och 909 optioner TO5.

Jonas Johansson

Head of Research and Development

Utbildning/bakgrund: Jonas har en masterexamen inom 
data- och systemvetenskap från Luleå tekniska universitet. Han 
har över 15 års erfarenhet från olika ledande positioner inom 
medtech och har tidigare arbetat med företag som St. Jude 
Medical, Saab and Elekta. Jonas leder Brighters R&D-team och 
säkerställer att Brighter levererar högkvalitativa produkter och 
håller sig i framkant av utvecklingen.

Innehav i Bolaget: inget.
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tf.

Nadezda Ershova

Head of QA/RA (interim)

Utbildning/bakgrund: Nadezda är en av Bolagets första 
anställda. Hon började på Brighter genom praktik när hon 
studerade entreprenörskap och innovation vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Idag leder hon Bolagets viktiga kvalitets- 
och regleringsarbete, genom vilket säkerställs att rätt ramverk 
upprätthålls och att Bolaget uppnår högsta standard. Nadezda 
har en masterexamen i biologi från Novosibirsk State University i 
Ryssland.

Innehav i Bolaget: 21 518 aktier och 576 optioner TO5.

Yulianto Blom

Head of Production

Ubildning/bakgrund: Yulianto leder Bolagets produkttillverk-
ningsarbete. Yulianto har erfarenhet från affärsplanerings-
arbete, Lean Production och supply-chain management 
och har mer än 15 års erfarenhet från etablering av nya 
produktionsanläggningar och team-bygge. Innan har började 
arbeta på Brighter hanterade han leverantörskedjan för en 
valutatillverkare. Yulianto är europeiskt certifierad logistiker och 
har studerat juridik vid Södertörns högskola.

Innehav i Bolaget: 3 436 aktier och inga optioner.

Dragan Zdravkovic

Head of Medical Affairs

Utbildning/bakgrund: Dragan har läkarexamen med master-
examen inom endokrinologi. Han är mycket erfaren inom 
läkemedel med mer än 17 års erfarenhet av inom toppinno-
vativa läkemedelsföretag i olika roller inom medicinska frågor, 
klinisk forskning och affärsutveckling. Dragan är passionerad 
när det gäller att ta itu med utmaningar och ouppfyllda behov 
inom diabeteshantering och leder Medical Affairs på Brighter, 
bidrar med vetenskaplig insikt och medicinsk bakgrund för att 
stödja Brighter och dess mål.

Innehav i Bolaget: 245 000 aktier och inga optioner.
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Maja Roslund

Head of People and Culture

Utbildning/bakgrund: Arbetsupplevelsespecialisten Maja har 
som uppdrag att få Brighter att växa genom att plocka fram det 
bästa hos varje medarbetare och hjälper Bolaget att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Maja har studerat ledarskap, pedagogik 
och organisationsutveckling samt har specialiserat sig på 
organisationshantering. Hon har arbetat i flertalet HR-, ledar-
skaps- och företagskultursförändringsuppdrag, bl.a. som tf. VD 
för ett HR-konsultbolag och etablerat ett dotterbolag i Sverige 
och Kina för Unilever-varumärket Blueair.

Innehav i Bolaget: 15 000 aktier och inga optioner.

Arvode till bolagsstämmovalda styrelsele-
damöter beslutas av årsstämman. Vid extra 
bolagsstämma den 31 juli 2020 beslutades 
att arvode till styrelsen, för kommande 
mandatperiod, ska utgå med 300 000 
kronor till styrelsens ordförande och 150 
000 kronor vardera till övriga ledamöter 
utsedda av bolagsstämman. Därutöver 
beslutades att 20 000 kronor ytterligare ska 
utgå till medlem i ersättningsutskottet och 
revisionsutskottet. Vid extra bolagsstämma 
den 20 november 2020 beslutades att 
arvode till nyvald styrelseledamot tillika 
ordförande Christer Trägårdh, föreslås 

utgå från den 1 januari 2021 intill slutet 
av kommande årsstämma och utgå enligt 
beslutet från den extra bolagsstämman 
den 31 juli 2020. I nedanstående tabell 
redovisas ersättningar och övriga förmåner 
till Brighters styrelse och ledande befatt-
ningshavare för räkenskapsåret 2020. 
Samtliga belopp i SEK.
 
Bolaget har inga avsättningar eller 
upplupna kostnader för pensioner, förmåner 
eller liknande efter styrelseledamots eller 
ledningsgruppsmedlems avträdande av 
uppdrag.

Befattning och namn Grundlön, 
styrelsearvode

Fakturerade 
arvoden

Pensions-
kostnad

Totalt

Styrelseordförande, Erhardt Emilie 108 065 0 0 108 065
Styrelseledamot, Al-Assaad Habib 62 500 0 0 62 500
Styrelseledamot, Anderssson Tove 53 492 171 645 0 225 137
Styrelseledamot, Flening Lars 41 665 0 0 41 665
Styrelseledamot, Ihre Catarina 41 667 0 0 41 667
Styreleseledamot, Lipsschutz Emanuel 53 492 44 100 0 97 592
Styrelseledamot/ordförande, Sjöstedt Truls 116 662 0 237 545 354 207
Styrelseledamot, Stålemark Jan 53 492 1 081 650 0 1 135 142
Styrelseledamot, Sjöblom Nordgren Åsa 0 0 0 0
VD, Henrik Norström 1 846 884 0 344 287 2 191 171
Övriga befattningshavare 3 739 639 6 000 429 1 262 490 11 002 558
TOTALT 6 117 559 7 297 824 1 844 322 15 259 705

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
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Övriga upplysningar avseende styrelse 
och ledande befattningshavare

Den 24 juni 2020 informerades Bolaget att 
dess f.d. styrelseordförande Truls Sjöstedt 
hade hämtats av Ekobrottsmyndigheten 
för förhör. Senare samma dag bekräftade 
ansvarig åklagare vid Ekobrottsmyndig-
heten Jonas Myrdal att personen var 
anhållen och att förundersökning var 
inledd. Den 26 juni 2020 försattes Truls 
Sjöstedt på fri fot och avvisade alla ankla-
gelser samt avser att samarbeta fullt ut 
med utredningen. Per dagen för Prospektets 
godkännande är förundersökningen ännu 
inte avslutad. 

Den 23 december 2020 informerades 
Bolaget av dess ordinarie vd Henrik 
Norström att Ekobrottsmyndigheten 
hade delgivit honom misstanke gällande 
marknadsmissbruk på värdepappersmark-
naden för händelser kopplade till informa-
tionsflödet i den riktade emissionen som 
annonserades hösten 2019. Henrik Norström 
förnekar brott och blev ej frihetsberövad. 
Med anledning av den utredning som 
Ekobrottsmyndigeten bedriver valde Henrik 
Norström att frivilligt ta ”time-out” från 
uppdraget som vd. Beslutet skedde i dialog 
och samförstånd med Bolagets styrelse. 
Från den 1 januari 2021 är Christer 
Trägårdh tillförordnad vd, samtidigt som 
han också träder in i styrelsen. 

Inga styrelseledamöter eller medlemmar av 
ledningen har några familjeband till några 
andra styrelseledamöter eller medlemmar 
av ledningen. Det föreligger inga intresse-
konflikter eller potentiella intressekonflikter 
mellan styrelseledamöternas och ledande 
befattningshavares åtaganden gentemot 
Bolaget och deras privata intressen och/
eller andra åtaganden. 

Utöver vad som anges i första och andra 
stycket ovan har ingen av Bolagets styrelse-
ledamöter eller ledande befattningshavare, 
under de senaste fem åren, (i) dömts i 
bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett 
brott och/eller blivit föremål för påföljder 
för ett brott av reglerings  eller tillsynsmyn-
dighet (inbegripet erkända yrkessamman-
slutningar), eller (iii) förbjudits av domstol 
att vara medlem i en emittents förvaltning , 
eller lednings  eller tillsynsorgan eller från 
att utöva ledande eller övergripande 
funktioner hos en emittent.
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Finansiell information 
& nyckeltal
Historisk finansiell information för Brighter som presenteras i detta avsnitt avseende räken-
skapsåren 2018 och 2019, med tillhörande revisionsberättelser, samt delårsrapporten för 
perioden 1 januari–30 september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 
är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Införlivade dokument presenteras i avsnittet 
”Handlingar införlivade genom hänvisning”. Koncernredovisningen för Brighter 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 ovannämnda 
delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Komplette-
rande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av 
EU men har ej varit föremål för granskning eller revision av Bolagets revisor. Ingen annan 
information i Prospektet har reviderats om det inte uttryckligen anges.

Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisningar för räken-
skapsåren 2018 och 2019 inklusive revisionsberättelser, samt Bolagets delårsrapport för 
perioden 1 januari–30 september 2020, med jämförelsesiffror för motsvarande period 
2019, som samtliga införlivats i Prospektet genom hänvisning. 
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Avsnitten i de handlingar som införlivas genom hänvisning är:

Rapport för perioden 1 januari–30 september 2020
Koncernens resultaträkning sid. 13
Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 14-15
Koncernens kassaflödesanalys sid. 17
Noter sid. 21-26

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019
Koncernens resultaträkning sid. 38
Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 39-40
Koncernens kassaflödesanalys sid. 41
Noter sid. 46-76
Revisionsberättelse sid. 78-79

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018
Koncernens resultaträkning sid. 32
Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 33
Koncernens kassaflödesanalys sid. 35
Noter sid. 40-67
Revisionsberättelse sid. 69-71
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Nyckeltal

Brighter använder vissa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS. Bolaget anser 
att dessa nyckeltal ger värdefull information till investerare då de möjliggör en utvärdering 
av aktuella trender på ett bättre sätt i kombination med andra nyckeltal som beräknas 
enligt IFRS. Eftersom olika bolag inte alltid beräknar dessa nyckeltal på samma sätt är 
det inte säkert att informationen nedan är jämförbar med andra bolags nyckeltal med 
samma benämningar. Bolaget bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för dess 
ekonomiska utveckling. 

jan-dec 
2019

jan-dec 
2018

jan-sep 
2020

jan-sep 
2019

Rörelseresultat (KSEK) -79 810 -48 605 -125 386 -44 781
Finansnetto (KSEK) -9 875 -4 475 -2 584 -10 377
Resultat före skatt (KSEK) -89 685 -53 080 -127 970 -55 158
Balansomslutning (KSEK) 255 664 170 616 384 047 218 184
Soliditet (%) 81% 63% 87% 94%

Definitioner av nyckeltal

Rörelseresultat Resultat före finansiella 
poster

Detta mått används för att mäta 
lönsamhet för finansiella kostnader/
intäkter.

Finansnetto Finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader

Detta mått används för att beskriva 
resultatet av Bolagets finansiella 
aktiviteter.

Resultat före skatt Resultat före skatt Detta mått används för att visa 
Bolagets resultat före skatt.

Balansomslutning Summa tillgångar i balans-
räkningen

Måttet visar Bolagets finansiella 
ställning sett till det bokförda värdet 
av Bolagets tillgångar.

Soliditet % Eget kapital genom balans-
omslutningen

Soliditet är relevant för investerare 
och andra intressenter som vill 
bedöma Bolagets finansiella stabilitet 
och förmåga att klara sig på lång 
sikt.

Avstämning alternativa nyckeltal

Soliditet 2019-12-31 2018-12-31 2020-09-30 2019-09-30
Eget kapital 207 775 000 106 918 000 335 894 000 205 335 000
Balansomslutning 255 664 000 170 616 000 384 047 000 218 184 000
Soliditet 81% 63% 87% 94%
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Revisionsberättelser

I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
2018 förekommer följande skrivning: 

”Upplysning av särskild betydelse. Utan 
att det påverkar våra uttalanden ovan vill 
vi fästa uppmärksamhet på förvaltnings-
berättelsen, av denna framgår att bolaget 
är i behov av ytterligare kapital för att 
kunna finansiera såväl bolagets långsiktiga 
som kortsiktiga likviditetsbehov. Bolagets 
likviditetsbehov beror på hur framgångsrikt 
man kommer att kunna kommersialisera 
produkten Actiste i kombination med 
huruvida finansiering av den löpande 
verksamheten kan ske med externa 
medel. För att säkerställa finansieringen 
av bolagets verksamhet är det av stor 
betydelse att finansieringen av denna 
kommer kunna genomföras enligt de alter-
nativ som styrelsen och ledningen håller för 
sannolika.”

Utdelningspolicy

Eventuell utdelning beslutas av bolag-
stämman efter förslag från styrelsen. 
Rätt till utdelning tillfaller den som vid 
av bolagsstämmans fastställda avstäm-
ningsdag är registrerad i den av Euroclear 
förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier 
berättigar till utdelning. Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear kvarstår fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbeloppet 
och begränsas endast genom regler för 
preskription. Vid preskription tillfaller utdel-
ningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, 
restriktioner eller förfaranden avseende 
utdelning föreligger för aktieägare bosatta 
utanför Sverige.

Styrelsens policy är att investera 
tillgängliga medel i verksamheten så 
länge det bedöms som mer gynnsamt för 
aktieägarvärdet än att lämna utdelning. 

För närvarande har därför styrelsen för 
avsikt att låta Bolaget balansera eventuella 
vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift 
av verksamheten och förutser följaktligen 
inte att några kontanta utdelningar betalas 
inom de närmaste åren. Möjligheten för 
Brighter att betala utdelningar i framtiden 
beror på ett antal faktorer, såsom framtida 
intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, 
behov av rörelsekapital, kostnader för 
investeringar och andra faktorer.

Betydande förändringar av Bolagets 
finansiella ställning efter den 30 septem-
ber 2020

Den 10 december 2020 har styrelsen, med 
stöd av bemyndigandet från årsstämman 
den 15 juni 2020, beslutat att genomföra 
en riktad nyemission om ca 33 MSEK till 
Unwrap Finance Nordic AB. Betalning 
skedde genom kvittning av en fordran 
om 19,8 MSEK samt 13 MSEK kontant. 
Teckningskursen fastställdes till 2,8 SEK, 
motsvarande 10 % rabatt jämfört med det 
volymvägda genomsnittspriset i aktien 
under perioden 6 november till 7 december 
2020.

Syftet med emissionen och anledningen till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
var att stärka Bolagets ekonomiska ställning 
på ett effektivt sätt vilket emissionen 
bedöms göra. Antalet aktier ökade med 11 
714 285 och aktiekapitalet ökade med SEK 
585 714,25. Det totala antalet aktier efter 
transaktionen uppgår till 229 005 540 och 
aktiekapitalet uppgår till totalt SEK 11 450 
277. Transaktionen är en del av det finansie-
ringsavtal som Bolaget refererat till tidigare 
i den finansiella rapporteringen.

Utöver vad som anges ovan har det inte 
skett några betydande förändringar av 
Bolagets finansiella ställning sedan senaste 
rapportperiod.
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Legala frågor, 
ägarförhållanden 
och kompletterande 
information
Aktier och aktiekapital

Enligt rådande bolagsordning kan endast 
ett aktieslag, stamaktier, med en röst per 
aktie, utges. Varje aktie har ett kvotvärde 
om 0,05 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning 
får aktiekapitalet inte understiga 10 000 
000 SEK och inte överstiga 40 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 200 000 000 aktier och 
högst 800 000 000 aktier.

Vid ingången av 2019 uppgick aktieka-
pitalet till 3 708 404,10 SEK, fördelat på 
74 168 082 aktier. Vid utgången av 2019 
uppgick aktiekapitalet till 4 805 560,20 SEK, 
fördelat på 96 111 204 aktier. Per senaste 
balansdagen uppgick Bolagets aktiekapital 
till 10 864 562,75 SEK, fördelat på 217 
290 255 aktier. Per dagen för Prospektets 
godkännande uppgick aktiekapitalet till 
11 450 277 SEK, fördelat på 229 005 540 
aktier. 

Aktierna i Brighter är denominerade i 
svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade 
aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. 

Ägarförhållanden och större 
aktieägare

Nedan visas Bolagets ägare med minst 5 
% av aktierna per datumet för Prospektets 
godkännande. Bolaget har inte vidtagit 
några åtgärder i syfte att denna kontroll 
över Bolaget inte missbrukas. De bestäm-
melser i aktiebolagslagen som reglerar 
skydd för minoritetsägare utgör dock ett 
skydd mot en majoritetsägares eventuella 
missbruk över Bolaget. Såvitt styrelsen 
känner till finns inga aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan Bolagets 
aktieägare som syftar till gemensamt infly-
tande över bolaget. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några avtal eller motsvarande 
överenskommelser som kan leda till att 
kontrollen av bolaget förändras.

Namn Antal aktier Andel röster och kapital
Avanza Pension 25 030 662 11,52%
Summa ovanstående 25 030 662 11,52%
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Aktierelaterade 
incitamentsprogram

LTI 2020

Vid årsstämman den 15 juni 2020 beslu-
tades, i enlighet med styrelsens förslag, om 
ett prestationsbaserat incitamentsprogram 
för anställda och vissa konsulter i Bolaget 
eller Bolagets koncern, LTI 2020. Programmet 
omfattar ca 81 anställda och konsulter i 
Brighter. Efter en intjänandeperiod om tre år 
kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas 
teckningsoptioner i Brighter förutsatt att 
vissa intjänandevillkor är uppfyllda. För att 
dessa s.k. prestationsaktierätter ska berät-
tiga deltagaren tilldelning krävs att delta-
garna bibehållit sin anställning i Brighter 
under en intjäningsperiod. För att tilldelning 
ska ske krävs dessutom att prestationsmål 
baserat på omsättning, aktiekurs och 
EBITDA uppnås. Prestationsaktierätterna 
innebär att Deltagare i programmet är 
berättigade att för varje Prestationsaktierätt 
förvärva en teckningsoption i Brighter med 
en rätt för dess innehavare att förvärva 
en aktie i Brighter till ett pris motsvarande 
aktiens kvotvärde (0,05 kronor), under 
förutsättning att nedan angivna intjänande-
villkor är uppfyllda (”Prestationsaktierätt”). 
Prestationsaktierätterna tilldelas vederlags-
fritt.

LTI 2020 omfattar maximalt följande antal 
anställda och konsulter i Brighter samt 
ytterligare anställda eller konsulter som 
styrelsen beslutar erbjuda deltagande i 
programmet (”Deltagarna”), som fördelas in 
i tre kategorier enligt följande:

Kategori 1: En Deltagare – Den verkstäl-
lande direktören

Kategori 2: 20 Deltagare – Management 
och nyckelpersoner

Kategori 3: 60 Deltagare – Övriga 
anställda

Deltagare i respektive kategori kan få 
tilldelning av maximalt följande antal 
Prestationsaktierätter, varvid styrelsen ska 
dela in Deltagarna i respektive kategori 
och bestämma deras rätt till tilldelning mot 
bakgrund av fastställda riktlinjer som tar 
hänsyn till respektive Deltagares erfarenhet, 
kompetens och fasta lön:

Kategori 1: 1 990 365 Prestationsaktie-
rätter

Kategori 2: Maximalt 220 000 Prestations-
aktierätter per Deltagare och sammanlagt 2 
985 540 Prestationsaktierätter för samtliga 
Deltagare i kategorin

Kategori 3: Maximalt 25 000 Prestations-
aktierätter per Deltagare och sammanlagt 
995 160 Prestationsaktierätter för samtliga 
Deltagare i kategorin

Maximalt antal Prestationsaktierätter som 
kan utgå enligt LTI 2020 är 5 971 065, vilket 
motsvarar cirka 3 procent av utestående 
aktier och röster i Brighter. Beräkningen 
baseras på 199 036 580 aktier varav 4 
592 991 aktier hänför sig till utnyttjade 
teckningsoptioner som ännu inte registre-
rats hos Bolagsverket. Det totala antalet 
teckningsoptioner som emitteras för att 
möjliggöra både leverans och säkerställa 
kostnader är 7 847 173. Vid fullt utnyttjande 
av teckningsoptionerna kommer antalet 
aktier i Brighter öka med 7 847 173. Dessa 
aktier utgör cirka 3,94 procent av antalet 
aktier och röster i Brighter.

Stämman beslutade, i enlighet med 
styrelsens förslag, om leverans- och 
säkringsåtgärder för att säkerställa 
Bolagets åtaganden till följd av LTI 2020. 
För att säkerställda dessa åtaganden ska 
bolaget emittera 7 847 173 teckningsop-
tioner med rätt för bolaget att överlåta 
teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2020. 
Bolaget har även rätt att, om nödvändigt 
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för att säkra vissa kostnader, att överlåta 
teckningsoptioner till en tredje part för att 
täcka kostnader för LTI 2020. Detta kan till 
exempel uppnås genom att bolaget ingår 
ett swap-avtal med en tredje part.

Styrelseprogram

Vid årsstämman den 15 juni 2020 
beslutades, i enlighet med aktieägaren 
Recall Capital Nordic AB:s förslag, om ett 
prestationsbaserat incitamentsprogram för 
styrelseledamöterna i Bolaget. Till skillnad 
från vad som gäller för LTI 2020 ska en 
styrelseledamot tjäna in en tredjedel av 
erhållna prestationsaktierätter för var och 
en av helt fullgjorda mandatperioder från 
och med att styrelseledamoten valts till sin 
position efter årsstämman 2020. För att 
styrelseledamöterna ska kunna utnyttja sina 
prestationsaktierätter och erhålla tilldelning 
krävs likt vad som är fallet avseende LTI 
2020 att prestationsmål baserade på 
omsättning, aktiekurs och EBITDA uppnås. 
En prestationsaktierätt får, även om den 
tjänats in, dock inte utnyttjas förrän efter en 
treårsperiod. Varje tilldelad teckningsoption 
ger deltagaren rätt att förvärva en aktie i 
Brighter till ett pris motsvarande aktiens 
kvotvärde (0,05 kronor).

Under antagandet av fullt utfall av 
prestationsmålet och en aktiekurs vid 
intjänandeperiodens slut på maximala 
22,50 kronor beräknas den totala kostnaden 
för styrelseprogrammet inklusive sociala 
avgifter beräknat utifrån 31,42 procent 
uppgå till högst cirka 45 435 836 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med aktie-
ägaren Recall Capital Nordic AB:s förslag, 
om leverans- och säkringsåtgärder för att 
säkerställa bolagets åtaganden till följd av 
styrelseprogrammet. För att säkerställda 
dessa åtaganden ska bolaget emittera 2 
023 868 teckningsoptioner med rätt för 

bolaget att överlåta teckningsoptioner till 
deltagarna i styrelseprogrammet. 
Bolaget har även rätt att, om nödvändigt 
för att säkra vissa kostnader, att överlåta 
teckningsoptioner till en tredje part för att 
täcka kostnader för styrelseprogrammet. 
Detta kan till exempel uppnås genom att 
bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje 
part.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 
kommer antalet aktier i Brighter att öka med 
2 023 868 vilket innebär en utspädning om 
cirka 1,01 procent.

Väsentliga avtal

Brighter förvärvade Nectarine Health 
(formellt Noomi AB), ett svenskt innova-
tionsbolag som utvecklar AI-vårdlösningar 
inom äldrevård och omsorg, i januari 2020. 
Förvärvet slutfördes den 31 januari 2020 
och skedde genom en apportemission. 
Transaktionen inkluderade samtliga 
immateriella rättigheter, kundrelationer, 
utvecklingsorganisation, varulager, personal 
samt övriga tillgångar. Köpeskillingen 
uppgick till ca 1,5 miljoner euro och 
betalning skedde genom nyemission av 
aktier 2 266 682 aktier i enlighet med 
bemyndigande från årsstämman den 9 maj 
2019 till en kurs om 5,72 kronor. Aktiepriset 
i emissionen fastställdes av VWAP (dagliga 
volymviktade genomsnittspriset) baserad 
på de 10 handelsdagarna innan tillträde.

Utöver vad som anges ovan har inte 
Brighter, med undantag för avtal som 
ingåtts inom ramen för den löpande 
affärsverksamheten, ingått något avtal av 
väsentlig betydelse under en period om ett 
år omedelbart före offentliggörandet av 
Prospektet.
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Teckningsoptioner

Per dagen för Prospektet finns totalt 22 090 000 teckningsoptioner utställda i Brighter, 
fördelade på tre olika slag, var och en berättigande till teckning av en aktie. Teckningsop-
tioner serie TO5 har emitterats till samtliga aktieägare i samband med utnyttjande av 
konvertibelfaciliteter, och handlas på Nasdaq First North Growth Market. Övriga optionsse-
rier (Series I, II) ingår i incitamentsprogram och har tilldelats personal, nyckelpersoner och 
styrelseledamöter.

Efter föreliggande nyemission skall enligt 
villkoren vissa omräkningar genomföras. I 
den mån dessa kan göras på förhand anges 
det i översiktstabellen nedan (ursprunglig/
efter omräkning).
 
Transaktioner med närstående

2019

Närståendetransaktioner i form av ersätt-
ning utöver styrelsearvode har under 2019 
skett rörande följande styrelseledamöter: 
Jan Stålemark har uppburit arvode om 
212 550 SEK för konsulttjänster. Lars 
Flening uppbar arvode om 30 000 SEK 
för konsulttjänster och Afsaneh Ghatan 
Bauer fakturerade arvode om 173 530 SEK 
för juridiska tjänster och utlägg rörande 
varumärkesregistrering. Alla belopp är 
exklusive moms. Alla transaktioner har skett 
till marknadsmässiga villkor.

Förvärv av Camanio AB

Brighter ingick den 29 september 2019 ett 
aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care 
AB (publ) (”Camanio Care”) avseende 
förvärv av samtliga aktier i Camanio 
Cares dotterbolag Camanio AB. En 

förutsättning för förvärvet var att Camanio 
Cares verksamhet, hade överförts till 
dotterbolaget Camanio AB. Vid tidpunkten 
för aktieöverlåtelseavtalets ingående 
ägde Brighter ca 27 procent av aktierna i 
Camanio Care. Överlåtelsen av Camanio 
Cares verksamhet till Camanio AB samt 
Brighters tillträde av aktierna i Camanio 
AB ägde rum den 14 oktober 2019, efter att 
extra bolagsstämma i Camanio Care hade 
godkänt försäljningen. Köpeskillingen för 
förvärvet av aktierna i Camanio AB uppgick 
till 17 000 000 kronor vilken erlades genom 
en apportemission där Brighter emitterade 
1 597 744 aktier till Camanio Care och 
Camanio Care överförde samtliga aktier 
i sitt dotterbolag Camanio AB till Brighter 
som apportegendom. Teckningskursen per 
aktie i apportemissionen uppgick till 10,64 
kronor vilket motsvarade den volymviktade 
genomsnittskursen under de 20 handels-
dagar som föregick dagen för tillträdet av 
aktierna. Beslutet om apportemissionen till 
Camanio Care fattades på styrelsemöte 
den 14 oktober 2019 med stöd av årsstäm-
mans bemyndigande den 9 maj 2019.

Överlåtelse av andel i Camanio Care AB 
(publ) till Magnanimity AB och Inti Raymi AB

Beteckning Inlösenpris (SEK/aktie) Inlösenperioder Antal utestående
TO5 Omräkning kan enligt 

villkoren ske först efter 
Erbjudandet. Före omräkning 

är inlösenpriset 6,40 SEK/
aktie

21 maj-4 juni 2021
22 november-6 december 2021

23 maj-6 juni 2022
21 november-5 december 2022

23 maj-5 juni 2023

22 000 000

Series I 2018/2021 26,63 31 maj 2021-30 september 2021 40 000
Series II 2018/2021 26,63 31 maj 2021-30 september 2021 50 000



60

Den 11 oktober 2019 beslutade Brighter att 
överlåta samtliga sina 14 500 000 aktier 
och 371 544 teckningsoptioner i Camanio 
Care AB  (publ) till Magnanimity AB och Inti 
Raymi AB.

Av dessa har 7 250 000 aktier och 185 
722 teckningsoptioner överlåtits till 
Magnanimity AB, vilket är ett bolag som 
ägs och kontrolleras av Brighters tidigare 
styrelseordförande Truls Sjöstedt. Övriga 7 
250 000 aktier och 185 722 teckningsop-
tioner har överlåtits till Inti Raymi AB, vilket 
är ett bolag som ägs och kontrolleras av 
Brighters ordinarie verkställande direktör 
Henrik Norström. Överlåtelserna har skett 
på marknadsmässiga villkor till ett pris om 
0,29 kronor per aktie vilket motsvarar den 
volymviktade genomsnittskursen under 20 
handelsdagar innan överlåtelsen. Totalt 
uppgick köpeskillingen för aktierna och 
teckningsoptionerna till 4 205 000 kronor. 
Köpeskillingen erläggs kontant.

2020

Fram till och med den 30 september 2020 
har Bolaget betalat ut, utöver styrelsearvo-
de, ersättningar enligt följande. Jan Ståle-
mark har erhållit 481 650 SEK för konsult-
tjänster hänförliga till implementeringen av 
OKR och 600 000 SEK som ersättning för sin 
roll som tillfällig verkställande direktör för 
Pink Nectarine Health AB. Tove Andersson 
har erhållit 171 654 SEK för konsulttjänster 

avseende blockchain. Emanuel Lipschültz 
har erhållit 44 100 SEK för konsulttjänster. 
Samtliga belopp är exklusive moms. Alla 
transaktioner har skett till marknadsmässi-
ga villkor.

Myndighetsförfaranden, rättsliga 
förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har under de senaste tolv 
månaderna inte varit part i några rättsliga 
förfaranden, skiljeförfaranden eller myndig-
hetsförfaranden (inbegripet förfaranden 
som ännu inte är avgjorda eller som enligt 
Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) 
och som nyligen haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet.

Intressen och intressekonflikter

Inga styrelseledamöter eller medlemmar av 
ledningen har några familjeband till några 
andra styrelseledamöter eller medlemmar 
av ledningen. Det föreligger inga intresse-
konflikter eller potentiella intressekonflikter 
mellan styrelseledamöternas och ledande 
befattningshavares åtaganden gentemot 
Brighter och deras privata intressen och/
eller andra åtaganden.
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Tillgängliga 
handlingar
Bolagets uppdaterade bolagsordning, stiftelseurkund och samtliga handlingar som 
införlivas i Prospektet genom hänvisning i enlighet med avsnittet ”Handlingar införlivande 
genom hänvisning” samt Prospektet kan under Prospektets giltighetstid granskas på 
Bolagets huvudkontor Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista, Sverige. Aktuella handlingar 
finns även tillgängliga på Bolagets hemsida (www.)brighter.se. 

Vänligen notera att informationen på Bolagets hemsida inte utgör en del av Prospektet och 
har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.  


