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Viktig information
Vissa definitioner
I detta prospekt gäller följande definitioner 
om inget annat anges: 
’Brighter’, ’Bolaget’ eller ’Koncernen’, 
avser Brighter AB (publ), med organi-
sationsnummer 556736-8591, samt i 
förekommande fall den företagsgrupp i 
vilken Brighter utgör moderbolag. 
Med ’Eminova’ avses Eminova Fondkom-
mission 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”), 
vilken inte har samma juridiska status som 
en reglerad marknad.

Upprättande och registrering av 
Prospektet
Prospektet har upprättats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts 
av Finansinspektionen i enlighet med 
förordning (EU) 2017/1129. Finansinspek-
tionen har godkänt detta Prospekt enbart 
i så måtto att det uppfyller de krav på 
fullständighet, begriplighet och konsekvens 
som anges i förordning (EU) 2017/1129. 
Godkännandet av Prospektet bör inte 
betraktas som något stöd för den emittent 
som avses i detta Prospekt. Prospektet har 
upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i 
enlighet med artikel 15 i för-ordning (EU) 
2017/1129. Godkännandet och registre-
ringen innebär inte att Finansinspektionen 
garanterar att olika sakuppgifter i 
Prospektet är riktiga eller fullständiga.

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 teckningsrätter, betalda tecknade 
aktier, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av Brighter har registrerats eller 
kommer att registreras enligt United States 
Securities Act 1933, eller enligt värdepap-
perslagstiftningen i någon delstat i USA 
eller någon provinslag i Kanada. Därför 
får inga teckningsrätter, betalda tecknade 
aktier, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av Brighteröverlåtas 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 framåtblick-
ande 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.
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Innehållsförteckning

Handlingar som införlivas genom hänvisning

Avsnitten i de handlingar som införlivas genom hänvisning och som skall läsas som en del av detta prospekt är:
Rapport för perioden 1 januari – 30 september 2019, ej reviderad. 

Koncernens resultaträkning sid. 13

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 14-15

Koncernens kassaflödesanalys sid. 17

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

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017

Koncernens resultaträkning sid. 25

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 26

Koncernens kassaflödesanalys sid. 28

Noter sid. 32-63

Revisionsberättelse sid. 65-67

Handlingarna finns tillgängliga på https://www. brighter.se/investors/reports-and-filings.
De delar av ovanstående rapporter som ej införlivas genom hänvisning anses inte relevanta eller återges i sin helhet i detta prospekt. 
Förutom Brighters reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 har ingen information i Prospektet granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor.
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Sammanfattning
Avsnitt 1- Inledning

1.1 Värdepapprens 
namn och ISIN

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade stamaktier i Brighter AB, med ISIN-nummer 
SE0004019545

1.2 Namn och 
kontaktuppgifter för 
emittenten

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Brighter AB (publ) org.nr 556736-8591. Bolagets 
kontaktuppgifter är Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista, Sweden
info@brighter.se
+46 (0)8-550 088 20
LEI-kod: 5299001CH8K0RXSYV047

1.3 Namn och 
kontaktuppgifter för 
behörig myndighet 
som godkänt 
Prospektet

Prospektet ska granskas och godkännas av Finansinspektionen som går att nå per telefon 08-408 980 
00, och per e-post, finansinspektionen@fi. se, samt på besöksadress Brunnsgatan 3, 111 31 Stock-
holm.

1.4 Datum för godkän-
nande

Prospektet godkändes den 12 december 2019.

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 2017 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 sjukdomshantering 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.

Initialt satsar Brighter på diabetesvård med bolagets lösning Actiste®: världens första hjälpmedel som 
samlar alla de funktioner som krävs för monitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes i 
en enhet.

Enheten har egen mobiluppkoppling och fungerar både för provtagning, då aktuellt glukosvärde 
mäts, och för injektion av insulin – där patenterad nålteknik möjliggör mätning av faktisk injicerad 
dos i kroppen. Vårdgivaren följer och utvärderar kontinuerligt patientens behandlingsförlopp, och kan 
vid behov justera medicineringen och behandlingsplanen för optimal anpassning till varje individ. 
Denna interaktion möjliggörs av The Benefit Loop, Brighters molnbaserade system som knyter ihop 
digital och fysisk insamling av hälso- och behandlingsdata som i dagsläget är färdigutvecklat och 
funktionstestat.

Bolagets verkställande direktör är Henrik Norström.
I nedanstående tabell framgår Bolagets kontrollerande aktieägare.

Namn Antal aktier Röstandel

Försäkringsaktiebolaget  Avanza Pension 9 696 238 13,0 %

Truls Sjöstedt 6 356 295 7,4 %

Summa ovanstående 16 052 533 20,4 %
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2.2 Finansiell informa-
tion om emittenten

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Brighters reviderade 
årsredovisningar avseende 2018 och 2017 samt Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 jan – 
30 september 2019, ej reviderad.

Intäkter och lönsamhet

Belopp i KSEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018

  Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Intäkter och lönsamhet

Rörelseresultat -48 605 -24 395 -44 781 -37 761

Periodens resultat -53 080 -27 292 -55 158 -39 939

Tillgångar och kapitalstruktur

Belopp i SEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018

Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Tillgångar 170 616 111 354 218 184 170 492

Eget kapital 106 918 87 389 205 335 109 490

Kassaflöden

Belopp i KSEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018

Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -68 249 -24 582 -53 815 -59 359

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten -42 750 -34 897 -24 387 -16 774

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 110 013 67 763 101 683 70 313

Revisionsberättelser
I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 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 
bolagets fortsatta drift är det av stor betydelse att finansieringen av verksamheten kommer kunna 
genomföras enligt de alternativ som styrelsen och ledningen håller för sannolika.
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.
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2.3 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
Bolaget

Affärs och verksamhetsrisker 

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

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 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.

2.2 Forts.
Finansiell informa-
tion om emittenten

KSEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018

Rörelseresultat -48 605 19 946 -12 637 -12 017

Finansnetto -4 475 -2 897 -3 049 -958

Resultat innan skatt -53 080 -27 292 -15 686 -12 975

Balansomslutning 170 616 111 354 218 184 170 492

Eget kapital per aktie 1,55 1,54 2,35 1,6

Soliditet % 63 % 78 % 94 % 64 %

1 Inte IFRS-nyckeltal
2 IFRS-nyckeltal
3 IFRS-nyckeltal
4 IFRS-nyckeltal
5 Inte IFRS-nyckeltal
6 Inte IFRS-nyckeltal
7 Inte IFRS-nyckeltal



7

Avsnitt 3 - Nyckelinformation om värdepapperen

3.1 Information om 
värdepapperen, 
rättigheter förenade 
med värdepapperen 
och utdelningspo-
licy

Antalet aktier i Brighter före erbjudandet uppgår till 96 111 204 st, denominerade i SEK och envar 
med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Varje aktie berättigar en röst. 

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier ger lika rätt 
till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Aktierna 
i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och 
fritt överlåtbara. Aktierna är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpsbuderbjudanden har heller lämnats 
avseende aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Utdelning
Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i 
händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till 
utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som 
innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken. 

Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, 
men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i 
tiden genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med förbehåll för begränsningar ålagda av banker och clearingsystem i berörd jurisdiktion görs 
utbetalningar till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare i Sverige. Aktieägare som 
inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.
Bolagets utdelningspolicy innebär att ansamlade vinster och förluster ska återinvesteras i Bolagets 
verksamhet. Den antagna utdelningspolicyn kan i framtiden revideras, främst utifrån att den 
finansiella ställningen avsevärt förändras. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av 
styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och baserad på de 
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

2.3 Forts.
Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
Bolaget

Personuppgiftsbehandling
Bolagets verksamhet innefattar behandling av konsumenters personuppgifter inklusive s.k. 
särskilda kategorier av personuppgifter i form av uppgifter om hälsa (bl.a. blodsockernivå och 
insulinintag).  Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter omfattas enligt dataskyddslag-
stiftningen 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 säkerhets rutiner, 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 skadeståndsansvarigt samt ansvarigt för att 
erlägga administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddslagstiftningen, och därmed re sultera i 
ökade kostnader och/eller förlorade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det 
kunna få negativ effekt på Bolagets resultat. 

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.
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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 
De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade i den av Euroclear, för Brighters räkning, 
förda aktieboken äger rätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstäm-
ningsdagen. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 2,00 kr per aktie. Courtage utgår ej. 

Emissionsbelopp 
192 222 408 kr vid full teckning. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla 
teckningsrätter i emissionen är den 12 december 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 december 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 december 2019. 

Teckningsrätter 
För varje aktie i Brighter som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 december 2019 till och med den 
10 januari 2020. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning 
av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande. Styrelsen äger inte rätt att återkalla 
erbjudandet. 

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

3.3 Garantier som 
värdepapperen 
omfattas av

Väderpappren 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 
kvartalsrapporter, 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. 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

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 
18 december 2019 till och med den 8 januari 2010. 

Handel med BTA 
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 13 december 
2019 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske vecka 5, 2020.

Utspädning
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 4 805 560,20 SEK, från med 4 
805 560,20SEK till 9 611 120,40 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 96 111 204 
stycken, från 96 111 204 aktier till 192 222 408 aktier. De nyemitterade aktierna kommer då att utgöra 
50 procent 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.

Emissionskostnader
De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK vilket således innebär en 
nettolikvid från föreliggande nyemission om cirka 191 MSEK vid full teckning. Kostnaderna avser 
projektledning, internt resursutnyttjande, upprättande av dokumentation, emissionsadministration 
samt myndigheters granskningsavgifter.

4.2 Motiv till 
Erbjudandet och 
användning av 
emissionslikvid

Brighter har under 2019 certifierats under ISO 13485, ramverket för medicintekniska produkter, 
samt erhållit CE-märkning av Bolagets första lösning, Actiste-enheten. De erhållna certifieringarna 
innebär att Brighter nu har alla förutsättningar som krävs för en bred lansering av Actiste och 
behandlingsplattformen. Brighter står därmed inför kommersialisering i bred skala efter många års 
utvecklingsarbete, marknadsanalyser, tillverkningsberedning och logistiska förberedelser. Bolaget 
har inlett introduktionen och försäljningsarbetet av Actiste och behandlingsplattformen på flera 
marknader runt om i världen.

Under oktober slutfördes även förvärvet av rörelsen i Camanio Care, vilken fortsatt kommer att 
bedrivas fristående i dotterbolaget.Finansieringen av Bolagets verksamhet har under de senaste 
åren i huvudsak utgjorts av olika former av konvertibla låneupplägg, optioner och riktade emissioner. 
Föreliggande nyemission sker i syfte att avveckla den sista transaktionen av detta slag, för att istället 
skapa möjligheter för Bolagets hela aktieägarkollektiv att investera i den stundande kommersialise-
ringsfasen. Det är styrelsens uppfattning att detta kommer att leda till ett ökat intresse för Bolagets 
verksamhet och dess aktie.

Villkoren i nyemissionen har utformats i syfte att premiera samtliga aktieägare, vilka den 12 december 
2019 innehar aktier i Brighter. Aktier köpta senast den 10 december tilldelas således teckningsrätter. 

Likviden från förestående nyemission skall användas enligt nedan angivna fördelning, uppställd i 
prioritetsordning

Rörelsekapital 25 000 000

Produktion Actiste 106 000 000

Utveckling av nya produkter 35 000 000

Marknadssatsningar 25 000 000

191 000 000
 
Emissionen täcks inte av några emissionsgarantier. 

Intressen och intressekonflikter 
Bolagets emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen är Eminova. Eminova har tillhanda-
hållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella 
och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. 
Utöver ovanstående parters intresse av 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 Företrädesemis-
sionen.
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Ansvariga personer, 
information från 
tredje part & 
godkännande av 
behörig myndighet
Ansvariga personer

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

Namn Befattning
Truls Sjöstedt Ordförande
Emanuel Lipschütz Ledamot
Tove Andersson Ledamot
Lars Flening Ledamot
Jan Stålemark Ledamot
Catarina Ihre Ledamot

Upprättande och 
registrering av 
Prospektet

Detta prospekt har godkänts 
av Finansinspektionen, som 
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 
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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. Bolaget bekräftar att 
information från tredje part 
har återgetts korrekt och att 

såvitt bolaget känner till och 
kan utröna av information 
som har offentliggjort av 
tredje part inga sakförhål-
landen har utelämnats som 
skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller 
vilseledande. 

Källförteckning

1. International Diabetes Federation. s.24, IDF Diabetes Atlas. 8th edition
2. International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www.idf. org/

aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
3. Satish K. Garg, Amanda H. Rewers, and Halis Kaan Akturk.Diabetes Technology & 

Therapeutics. Jun 2018. http://doi. org/10.1089/dia.2018.0101
4. International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www.idf. org/

aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
5. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www.diabetes. se/

diabetes/lar-om-diabetes/
6. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019 https://www.diabetes. se/

diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-1/
7. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www.diabetes. se/

diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
8. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www.diabetes. se/

diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-a-o/
9. Svenska diabetesförbundets hemsida, april 2019: https://www.diabetes. se/diabetes/

lar-om-diabetes/typer/
10. International Diabetes Federation. s.16, IDF Diabetes Atlas. 8th edition
11. International Diabetes Federation November 2019 https://www.idf. org/aboutdia-

betes/type-1-diabetes.html
12. Svenska Diabetesförbundets hemsida, april 2019. https://www.diabetes. se/diabetes/

lar-om-diabetes/typer/typ-2/
13. Satish K. Garg, Amanda H. Rewers, and Halis Kaan Akturk.Diabetes Technology & 

Therapeutics. Jun 2018. http://doi. org/10.1089/dia.2018.0101
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Motiv för erbjudandet
Brighter har under 2019 certifierats under 
ISO 13485, ramverket för medicintekniska 
produkter, samt erhållit CE-märkning av Bolagets 
första lösning, Actiste-enheten. De erhållna 
certifieringarna innebär att Brighter nu har 
alla förutsättningar som krävs för en bred 
lansering av Actiste och behandlingsplattformen. 
Brighter står därmed inför kommersialisering i 
bred skala efter många års utvecklingsarbete, 
marknadsanalyser, tillverkningsberedning 
och logistiska förberedelser. Bolaget har inlett 
introduktionen och försäljningsarbetet av Actiste 
och behandlingsplattformen på flera marknader 
runt om i världen.

Under oktober slutfördes 
även förvärvet av rörelsen 
i Camanio Care, vilken 
fortsatt kommer att bedrivas 
fristående i dotterbolaget.

Finansieringen av Bolagets 
verksamhet har under de 
senaste åren i huvudsak 

utgjorts av olika former av 
konvertibla låneupplägg, 
optioner och riktade 
emissioner. Föreliggande 
nyemission sker i syfte 
att avveckla den sista 
transaktionen av detta 
slag, för att istället skapa 
möjligheter för Bolagets 

hela aktieägarkollektiv att 
investera i den stundande 
kommersialiseringsfasen. 
Det är styrelsens uppfatt-
ning att detta kommer att 
leda till ett ökat intresse för 
Bolagets verksamhet och 
dess aktie.
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Villkoren i nyemissionen 
har utformats i syfte att 
premiera samtliga aktieä-
gare, vilka den 12 december 
2019 innehar aktier i 
Brighter. Aktier köpta senast 
den 10 december tilldelas 
således teckningsrätter. 

Likviden från förestående 
nyemission skall användas 
enligt nedan angivna 
fördelning, uppställd i 
prioritetordning. 

Rörelsekapital  25 000 000
Produktion Actiste 106 000 000
Utveckling av nya  
produkter 35 000 000

Marknadssatsningar 25 000 000

Rådgivare

Eminova Fondkommission är 
Bolagets emissionsinstitut i 

samband med föreliggande 
transaktion. Eminova äger 
inga aktier i Brighter 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 inga ekono-
miska intressen i Brighter, 
eller i utfallet av förelig-
gande transaktion, men 
kan i framtiden komma att 
leverera aktuella tjänster av 
liknande slag till Bolaget.

Intressen och 
intressekonflikter

Emissionsinstitut i samband 

med nyemissionen är 
Eminova. Eminova har 
tillhandahållit, och kan i 
framtiden tillhandahålla, 
olika finansiella, investe-
rings-, kommersiella och 
andra tjänster åt Bolaget för 
vilka de erhållit, respektive 
kan komma att erhålla, 
ersättning. 

Utöver ovanstående parters 
intresse att emissionen kan 
genomföras 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 transaktionen.
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Strategi, resultat och 
företagsklimat
Marknadsöversikt

Brighter arbetar med 
kommersialiseringen 
diabetestjänsten Actiste. 
Initialt fokuserar bolaget på 
Sverige, Förenade Arabe-
miraten och den bredare 
GCC-regionen samt 
Thailand och Indonesien.

För de som diagnostiserats 
med diabetes kan en 
rad insatser förbättra 
hälsoutfallet. Diabetes är en 
kronisk progressiv sjukdom, 
men människor som har 
diabetes kan leva ett långt 
och högkvalitativt liv genom 
god diabeteshantering. 
Detta inkluderar hantering 
av glykemi men även 
riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdomar såsom högt 
blodtryck och hyperkoles-
terolemi med en hälsosam 
kost, fysisk aktivitet och 
framför allt att föreskrivna 
behandlingsrekommendatio-
nerna efterlevs1.

1  International Diabetes Federation. s.24, IDF Diabetes Atlas. 8th edition

Bolagets positionering

Bolaget har utvecklat 
världens första medicintek-
niska lösning som samlar 
alla nödvändiga funktioner 
som krävs för monitorering 
och behandling av insulin-
behandlad diabetes i en 
mobiluppkopplad enhet. 
Med hjälp av lösningen 
kan antalet steg för 
nödvändig mätning och 
behandling enligt bolagets 
användarstudier minska 
med 67%. Enheten innehar 
även patenterad teknologi 
som mäter faktisk injicerad 
dos in i kroppen, jämfört 
med motsvarande lösningar 
på marknaden som istället 
loggar inställd dos. Detta 
medför att patienten och 
vården genom bolagets 
lösning får tillgång till mer 
valida behandlingsdata 
än vad som tidigare varit 
möjligt.

Den uppkopplade enheten 
kompletteras med en digital 
infrastruktur, mobilappli-

kationer och tjänster för 
analys och delning av data, 
personlig återkoppling 
för att stimulera till bättre 
följsamhet i behandlingen 
samt automatisk påfyllning 
av förbrukningsartiklar 
till användarens hem. 
Lösningen paketeras som en 
heltäckande abonnemangs-
tjänst.

Alternativa lösningar på 
marknaden

Den globala marknaden 
för injektionshjälpmedel för 
diabetes kan delas upp i två 
segment: 
• Avancerade lösningar 

(Insulinpump, 
CGM-teknik & FGM)

• Enklare lösningar 
(Separat blodsockermä-
tare och insulinpenna för 
injektion)

Bolaget adresserar 
utrymmet mellan den mest 
avancerade och kostsamma 
tekniken och de äldre tradi-
tionella verktygen.
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Diabetes i världen

IDF (International Diabetes 
Federation) uppskattar 
att det idag lever över 460 
miljoner människor med 
diabetes. Fram till 2045 
uppskattas antalet öka med 
cirka 52% till 700 miljoner 
människor.2 Uppskattningen 
inkluderar både diagnosti-
serad och odiagnostiserad 
diabetes, samt både 
typ1- och typ2-diabetes. 
Cirka 150 – 200 miljoner 
människor uppskattas 
behöva injicera insulin3.
• 79% av vuxna med 

diabetes bor i låg- och 
medelinkomstländer

• Diabetes har orsakat 
minst 760 miljarder USD 
i sjukvårdskostnader 
2019 – 10% av de totala 
utgifterna för vuxna

• 1 av 6 födslar påverkas 
av diabetes under gravi-
diteten

• 374 miljoner människor 
löper en ökad risk att 
utveckla typ 2-diabetes4.

Om diabetes 
Diabetes (Diabetes Mellitus) 
är inte en utan flera olika 
sjukdomar med varierande 
orsaker. Den gemensamma 

2 International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www. idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
3  Satish K. Garg, Amanda H. Rewers, and Halis Kaan Akturk.Diabetes Technology & Therapeutics. Jun 2018. http://doi. org/10.1089/
dia.2018.0101
4 International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www. idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
5 Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/
6 Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019 https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-1/
7 Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
8 Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-a-o/
9 Svenska diabetesförbundets hemsida, april 2019: https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/

nämnaren är att blodsockret 
är för högt, vilket kräver olika 
former av behandling och 
åtgärder. Vanligtvis  delas 
sjukdomen upp i typ1 och 
typ25.

Vid typ 1-diabetes har 
kroppens egen insulinpro-
duktion helt upphört. Alla 
personer med typ 1-diabetes 
behandlas med insulin6.

Typ 2-diabetes beror 
antingen på att kroppen 
inte kan producera tillräcklig 
mängd insulin eller 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 med åldern7.

Insulin är ett livsviktigt 
hormon som reglerar 
blodsockret. Hormonet 
bildas i betaceller som finns 
i de Langerhanska öarna 
i bukspottskörteln. Hos 
en frisk människa skickas 

insulin ut från bukspottkör-
teln som ett svar på förhöjda 
nivåer av socker (glukos) 
i blodet och signalerar 
till kroppens muskler och 
fettvävnad att ta upp detta8.

Insulin förstörs om det 
kommer i kontakt med mag- 
och tarmkanalens safter och 
det går inte att ta i form av 
tabletter. Det enda sättet att 
tillföra insulin till kroppen 
är med hjälp i form av 
injektioner med insulinpenna 
eller insulinpump9.

Komplikationer av bristfäl-
ligt behandlad diabetes 
Risken att drabbas av 
komplikationer minskar med 
en god blodsockerkontroll. 
Därav är följsamhet i 
behandlingen och god 
monitorering av stor vikt. 
Bristen på insulin eller cel-
lernas oförmåga att reagera 
på insulin leder till höga 
nivåer av blodglukos eller 
hyperglykemi. 

Hyperglykemi kan, om den 
lämnas okontrollerad på 
lång sikt, vara livshotande 
eller orsaka allvarliga 
skador på kroppens organ, 
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samt leda till exempelvis 
hjärt- och kärlsjukdomar, 
neuropati, nefropati, 
ögonsjukdomar och 
amputation10.

Marknad och försäljning-
spotential

Bolagets första lösning riktar 
sig till alla insulinbehand-
lade diabetiker. Av den totala 
andelen diabetiker beräknas 
cirka 40% ha behov av att 
injicera insulin:

10 International Diabetes Federation. s.16, IDF Diabetes Atlas. 8th edition
11  International Diabetes Federation November 2019 https://www. idf.org/aboutdiabetes/type-1-diabetes.html
12  Svenska Diabetesförbundets hemsida, april 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
13  Satish K. Garg, Amanda H. Rewers, and Halis Kaan Akturk.Diabetes Technology & Therapeutics. Jun 2018. http://doi.
org/10.1089/dia.2018.0101

• Svårbehandlade 
typ1-diabetiker (bolaget 
uppskattar ca 1% av alla 
diabetiker)

• Övriga typ1-diabetiker 
(bolaget uppskattar ca 
7–8% av alla diabeti-
ker)11

• Insulinbehandlade 
typ2-diabetiker (ca 
30–32% av alla diabeti-
ker)12

Det totala antalet insulinbe-
handlade diabetiker uppgår 
idag till 150 – 200 miljoner 
människor globalt13.

Initialt fokuserar bolaget 
på marknaderna Sverige, 
Förenade Arabemiraten, 
Thailand och Indonesien. 
Totalt uppskattar bolaget att 
cirka 16 miljoner människor 
har behov av att injicera 
insulin som en del i sin 
diabetesbehandling i dessa 
länder (cirka 40% av det 
totala antalet diabetiker).
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Verksamhetsbeskrivning

Brighter utvecklar 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 sjukdomshantering 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.

Initialt satsar Brighter 
på diabetesvård med 
bolagets lösning Actiste®, 
som utgör världens första 
hjälpmedel som samlar alla 
de funktioner som krävs för 
monitorering och behand-
ling av insulinbehandlad 
diabetes i en enhet.

Enheten har egen mobil-
uppkoppling och fungerar 
både för provtagning, då 
aktuellt glukosvärde mäts, 
och för injektion av insulin 
– där patenterad teknik 
möjliggör mätning av faktisk 
injicerad dos i kroppen. 
Erhållna mätvärden, liksom 
tidpunkter för och storlekar 
av givna insulindoser lagras 

centralt och finns därmed 
tillgängliga för vårdgivaren. 
Vårdgivaren följer och 
utvärderar kontinuerligt 
patientens behandlings-
förlopp, och kan vid behov 
justera medicineringen 
och behandlingsplanen för 
optimal anpassning till varje 
individ.



18

Denna interaktion möjlig-
görs av The Benefit Loop, 
Brighters molnbaserade 
system som knyter ihop 
digital och fysisk insamling 
av hälso- och behandlings-
data.

Kombinationen av den 
fysiska enheten Actiste och 
The Benefit Loop medför 
många fördelar för såväl 
patient som vårdgivare. Den 
fortlöpande uppföljningen 
av patientens sjukdomsför-
lopp gör att behandlingen 
kan balanseras väl, med 
skonsammare biverkningar 
och minskad risk för 
över- och underdoseringar. 
Vårdgivaren kan rationali-
sera arbetet med att fortlö-
pande följa och analysera 
ett stort antal patienter. 
Patienterna kan åtnjuta 
bättre livskvalitet i form av 

enklare medicinering och 
provtagning, färre läkar-
besök samt förvissningen 
om att behandlingen sker 
under moderna och indivi-
duellt anpassade former. 
Datalagringen uppfyller 
högt ställda krav på 
personuppgiftsskydd, och 
inleds först efter patientens 
medgivande.

Styrelsen för Brighter ser 
att det finns möjligheter 
att i framtiden verka på 
en övergripande nivå som 
spänner över fler sjukdomar 
och vårdinriktningar. 
Bolagets immateriella 
plattform kan appliceras 
och skalas inom olika 
kliniska områden för att 
skapa nya smarta lösningar 
för administration och 
uppföljning av läkemedels-
behandling.

Aktuell kommersiell 
ställning

Sedan 2015 har Brighters 
verksamhet i huvudsak 
bestått av utveckling av 
Actiste och The Benefit Loop. 
Inga leveranser av Actiste 
har ännu inletts. I början 
av september 2019 erhöll 
Brighter CE-certifieringar 
av Actiste-enheten. Certifie-
ringarna utfärdades av TüV 
Reinland.

Bolaget har aktivt bedrivit 
marknadsföring sedan 
2015, vilket har lett till ett 
brett kontaktnät av tänkbara 
distributörer och vårdgivare 
i flera länder, samt till ett 
antal intentionsavtal om 
användning. 
Utvecklingen av den första 
kommersiella versionen av 
enheten Actiste är färdig, 
och avtal för produktion 
och logistik har ingåtts med 
etablerade leverantörer. 



19

Actiste

Styrelsen bedömer att 
Actiste utgör världens 
första hjälpmedel som 
samlar alla de funktioner 
som krävs för monitorering 
och behandling av insulin-
behandlad diabetes i en 
enhet.

Actiste är utformad för att 
hantera de flesta moment 
i självmonitorering och 
behandling av insulinbe-
handlad diabetes genom 
ett enda mobiluppkopplat 
verktyg. Mätning av 
glukosnivåer, injicering av 
insulin samt automatisk 
loggning och tidsstämpling 
av all aktivitet sker med 

samma enhet. Actiste 
minskar stegen för insulin-
behandling och mätning 
av blodglukos med upp 
till 67% jämfört med 
motsvarande lösningar på 
marknaden, enligt interna 
användarstudier som 
genomförts av Bolaget – 
från 28 steg till 9.
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Validerade användargenererade hälso- och 
behandlingsdata kan automatiskt överföras 
elektroniskt till en mängd olika aktörer genom 
den inbyggda mobiluppkopplingen. Patienten 
väljer själv när och hur data ska delas och vem 
som ska ha tillgång till informationen. 

Genom The Benefit Loop®, Brighters digitala 
plattform, kan olika tjänster stimulera diabetiker 
att i högre grad följa sina behandlingsrekom-
mendationer.

Actiste® Diabetes Management as a Service

Actiste-enheten skall levereras som en del i en 
abonnemangsbaserad tjänst. Tjänsten inklu-
derar olika nivåer för delning av data, löpande 
påfyllnad av förbrukningsartiklar direkt till 
hemmet och smarta tilläggstjänster som syftar 
till att underlätta, förbättra och effektivisera 
behandlingen.
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The Benefit Loop

Brighter har utvecklat en 
digital infrastruktur som 
utgör kärnan i bolaget och 
länken mellan patienternas 
fysiska Actiste-enheter och 
vårdgivare, anhöriga samt 
andra relevanta aktörer. 
Plattformen, som marknads-
förs under namnet ”The 
Benefit Loop”, möjliggör 
analys och delning av den 
hälso- och behandlingsdata 
som samlas in genom Brigh-
ters produkter. Gränssnittet 
är app-baserat.

Syftet med The Benefit Loop 
är att paketera och visua-
lisera relevant information 

och återkoppla till använ-
daren på ett smart och 
lätthanterligt sätt. Genom 
att förädla och kontinuerligt 
tillgängliggöra pålitliga 
mätvärden kan systemet 
bidra till en tydligare bild av 
individens hälsa. Individen 
skall också själv kunna välja 
vem, exempelvis vården, 
anhöriga eller forskare, som 
skall få ta del av hälsodatan. 

Det finns många kroniska 
sjukdomar utöver diabetes, 
som är Bolagets första 
kliniska applikation, 
där behov föreligger att 
fortlöpande kontrollera 
och behandla sjukdomen 
och där det kan ske på 

distans. I förlängningen är 
därför Brighters ambition 
att öppna för andra 
leverantörer att ansluta olika 
typer av instrument och 
appar till The Benefit Loop. 
Genom att göra plattformen 
tillgänglig för andra kan mer 
data samlas in, vilken kan 
användas för att förbättra 
behandlingar, använda 
vårdens resurser på ett 
effektivare sätt, planera 
vården bättre och för att 
utveckla bättre läkemedel 
och behandlingsmetoder. 
En stor vinst består också 
i att öka livskvaliteten för 
människor som lever med en 
kronisk sjukdom. 
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Intäktsmodeller

Försäljning av produkter 
och tjänster

Brighters första produkt, 
Actiste, kommer att 
marknadsföras och säljas 
i abonnemangsbaserad 
form (”Actiste® Diabetes 
Management as a Service”). 
Tjänsten innefattar 

Actiste-enheten, teknisk 
support, löpande påfyllning 
av förbrukningsartiklar 
och datahantering genom 
Brighters digitala plattform 
och tillhörande mobilappli-
kationer.

Intäktsmodellen anpassas 
utifrån regionala förut-
sättningar. Baserat på 

rådande och förväntad 
framtida marknadssituation 
har Brighter fastställt ett 
genomsnittligt pris för Actis-
te-tjänsten om cirka 60 euro 
per månad för bastjänsten. 
Actiste-enheterna, förbruk-
ningsartiklar, mobilapplika-
tioner m.m. kommer inte att 
säljas separat.

Benämningen The Benefit 
Loop baseras på det 
kretslopp som systemet 
möjliggör:

 Behandla

Behandling av kroniska 
sjukdomar, där diabetes 
är ett exempel, måste vara 
enkelt att monitorera för 
att undvika följdsjukdomar 
och lidande för patienterna 
samt höga kostnader för 
samhället. Med en bättre 
bild av hur kroppen svarar 
kan patienten och vården 
lättare hjälpas åt att nå 
behandlingsmålen. 

 Logga

Genom att automatiskt 
logga så mycket information 
som möjligt skapas ett 
kontinuerligt flöde av 
korrekt mätdata, som kan 
användas av patientens 
läkare eller sjuksköterska för 
att optimera och förbättra 
behandlingen. 

 Analysera

Patientens automatiskt 
loggade värden kan analy-
seras och användas för att 
justera behandlingsregimen 
eller motivera till livsstils-
förändring. De kan också 
matchas mot de bästa 
behandlingsmetoderna 
och de egna målen vilket 
i framtiden kan optimera 
behandlingsresultaten och 
öka livskvaliteten.

Genom den kraftigt ökande 
tillgången till information 
får vården bättre underlag 
för behandling och stöd till 
patienten, samtidigt som 
läkarna kan identifiera 
mönster och förutsäga 
konsekvenser. 

 Förbättra 

Alla inblandade i 
vårdkedjan, dvs. patienten, 
vårdgivarna, samhället, 
såväl som andra relaterade 
aktörer såsom läkemedels-
industrin, kan tillgodogöra 
sig nyttan av att kunna 
följa patienterna och 
deras sjukdom. Genom att 
få återkoppling kan man 
förbättra och kontrollera 
följsamheten i behand-
lingen, få bättre kontroll 
på mediciner och dess 
kostnader, förbättra data 
och statistik som ligger till 
grund för utveckling av nya 
läkemedel, vilket kan höja 
kvaliteten i hela vårdkedjan.



23

Hälso- och  
behandlingsdata

Brighters målsättning är 
att tillhandahålla både 
nyckeln till och marknads-
plattformen för användar-
genererade hälsodata. 
De databanker som, med 
användarnas tillåtelse, över 
tid genereras i Brighters 
plattform kan komma att 
användas i långsiktig 
samhällsplanering, 
forskningsprojekt, kliniska 
studier och vid utveckling 
av läkemedel. Ambitionen är 
att mot betalning erbjuda 
bolagets valida databanker 
till samhällsorgan och 
läkemedelsproducenter, 
samt att användarna ska 
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 
bl.a. 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 
sex patentfamiljer och totalt 
15 godkända patent och 36 

patentansökningar under 
behandling. Godkända 
patent finns i Sverige, USA, 
Japan, Kina, Frankrike, 
Tyskland, Storbritannien 
samt Brasilien. Bolaget avser 
att licensiera delar av sin 
IP-portfölj till externa aktörer. 

Forskning & utveckling 
Genom att kontinuerligt 
bedriva forskning och samt 
aktiva samarbeten med 
relevanta teknologipartners 
planerar Bolaget att kunna 
lansera nya innovativa 
produkter inom medicintek-
nik.

Produktion och logistik

Tillverkning och produktion 
Under 2016 inledde Brighter 
och Sanmina ett samarbete 
för produktionen av Actis-
te-enheten. Sanmina är en 
global ledande leverantör av 
integrerade produktionslös-
ningar, och tillverkar några 
av världens mest komplexa 
elektroniska och mekaniska 
produkter. Valet av partner 
baserades på Sanminas 
omfattande erfarenhet av 
att producera avancerade 
medicintekniska produkter, 
däribland andra diabetes-
hjälpmedel. Ytterligare avgö-
rande kriterier var Sanminas 
heltäckande lanserings- och 
tillverkningskapacitet i 
Sverige såväl som globalt, 
dess ISO 13485-certifiering 
samt förmåga att skala upp 
processen.

Logistik

Under 2017 inledde Brighter 
ett partnerskap med Sonat 
för att bygga upp en global 
logistikfunktion. Inom ramen 
för avtalet ingår att Sonat 
i rollen som partner driver 
utvecklingen av logistikplatt-
formen. Vidare är Sonats roll 
att fungera som outsourcad 
logistikfunktion med ansvar 
för bland annat prognoser, 
lagerstyrning, tillgänglighet, 
orderplanering, transpor-
tadministration, leverans-
bevakning och löpande 
problemlösning. 

Bolaget inledde även 2017 
ett samarbete med Speed 
Group avseende bolagets 
lagerverksamhet i Sverige.

Affärsstrategi och 
strategiska mål, 
framtida utmaningar 
och framtidsutsikter

Brighter har som strategi att 
i första hand etablera sig 
på marknader som präglas 
av hög diabetesprevalens 
och förväntad tillväxt i 
antalet människor med 
diabetes, marknader med 
liknande regulatorisk miljö 
som Europa – för enklare 
registrering av EC-certi-
fikat (CE-märke) – samt 
sjukvårds- och försäkrings-
system som subventionerar 
eller täcker diabetesvård. 
Marknaderna ska också ha 
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en stabil växande ekonomi 
och hög acceptans av 
innovation.

Baserat på dessa kriterier 
har bolaget påbörjat 
marknadsintroduktion i 
Förenade Arabemiraten, 
Indonesien och Thailand. 
Bolaget avser också att 
etablera sig i Sverige som 
har hög acceptans av 
innovation. Marknadspe-
netration sker genom lokala 
samarbeten eller egna 
dotterbolag. I Förenade 
Arabemiraten har bolaget 
etablerat ett dotterbolag 
tillsammans med en lokal 
partner, AFAQ Group, 
inför kommersialisering. I 
Thailand och Indonesien 
har bolaget ingått samar-
betsavtal med mobilope-
ratörerna AIS och Indosat 
Ooredoo som lanserings-

partners. Bolaget har också 
en egen filial i Indonesien för 
lokal närvaro. Målbilden är 
att uppnå en 30-procentig 
marknadsandel på respek-
tive marknad inom 5 år efter 
marknadsinträde.

Erbjudandet Actiste 
Diabetes Management 
as a Service (ADMS) säljs 
som en tjänst i form av ett 
månadsabonnemang som 
bl a inkluderar en Actiste 
device med tillhörande 
app och förbrukningsvaror 
för användning. Prissätt-
ningsstrategin är organisk 
och utgår från den lokala 
betalningsviljan. I vissa 
regioner förväntas priset på 
bolagets tjänster vara billi-
gare, medan priset avses att 
vara högre i andra regioner 
med högre betalningsvilja. 
Avsikten med den typen 

av prissättningsstrategi 
är att maximera antalet 
användare. Detta då de 
data som genereras genom 
bolagets tjänster avses 
att bli ett viktigt framtida 
affärsområde. På sikt avser 
bolaget att bli en ledande 
plattform för delning, 
användning och handel med 
valid användargenererad 
hälso- och behandlingsdata. 
Bolagets immateriella 
plattform kan också 
appliceras inom ytterligare 
kliniska områden utöver 
diabetes för att skapa nya 
lösningar för administration 
och uppföljning av läkeme-
delsbehandling. I framtiden 
avser bolaget därför att 
lansera ytterligare produkter 
och tjänster för att bredda 
verksamhetsområdet.

Organisation 

Organisationen har under senaste åren anpassats för att klara förändringen att gå från 
att vara ett bolag enbart fokuserat på utveckling till att bli ett kommersiellt bolag med 
fokus också på produktion och försäljning. 

Brighter äger 100 procent av aktierna i dotterbolagen Camanio AB, Brighter One AB och 
Brighter Software Trading LLC.

Brighter AB (publ)

Brighter One AB Camanio ABBrighter Software  
Trading L.L.C (UAE)

100 % 100 % 100 %
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Bolaget är inte beroende 
av andra företag inom 
koncernen. Under 2018 
var all personal anställd i 
moderföretaget Brighter 
AB samt i dotterbolaget 
UAE. Medeltalet var 17 (14) 
anställda, varav 12 (6) män. 
Per den 31 december 2018 
var 29 personer anställda, 
varav 15 är män. 

Bolaget arbetar med 
ett antal specialiserade 
konsulter för bland annat 
mjukvaruutveckling, logistik, 
produktion och övergri-
pande kvalitetsarbete.

Bolaget

Bolagets firma (tillika 
handelsbeteckning) är 
Brighter AB (publ) org.nr 
556736-8591. Styrelsen 
har sitt säte i Stockholms 
kommun, där också 
verksamheten bedrivs. 
Bolagets webbplats är www. 
brighter.se. Informationen på 
webbplatsen utgör inte en 
del av Prospektet. Bolaget 
är inte beroende av andra 
företag inom koncernen. 
Bolaget bildades i Sverige 
den 5 juli 2007 och registre-
rades vid Bolagsverket den 
31 augusti 2007. Bolaget 
är ett svenskt publikt 
aktiebolag, som regleras 
av aktiebolagslagen 
(2005:551). LEI-kod: 
5299001CH8K0RXSYV047

Väsentliga 
förändringar 
av låne-och 
finansieringsstruktur

Det har inte skett några 
väsentliga förändringar 
av låne- och finansierings-
struktur sedan utgången av 
30 september 2019.

Finansiering

Framtida finansiering 
beräknas ske genom förelig-
gande nyemission samt 
genom försäljningsintäkter 
från Bolagets verksamhet.  

Investeringar

Väsentliga investeringar 

Bolaget investerar löpande i 
utveckling av medicinteknisk 
apparatur och tillhörande 
IT-struktur. Fram till i dag 
har detta främst varit 
investeringar i den nyligen 
CE-märkta enheten Actiste 
och dess tillhörande App, 
The benefit Loop. Investe-
ringar kommer framöver 
löpande ske i utveckling 
av Actiste liksom i nya 
erbjudanden. Investeringar 
sker också i verktyg och 
inventarier för produktionen 
av Actiste liksom i patent 
och IP-rättigheter för skydd 
av framtagna och framtida 
erbjudanden. Till viss del har 
bolaget också investerat i 
finansiella innehav i bolag 

som vuxit fram ur den egna 
verksamheten. Detta rör 
främst Camanio Care som 
tidigare var ett dotterbolag 
i koncernen, men som efter 
utdelning av större delen 
av innehavet i Camanio 
Care till aktieägarna i 
Brighter, övergick till att 
vara ett intressebolag. I 
oktober 2019 köpte Brighter 
Camanio Cares dotterbolag 
Camanio AB, för 17 MSEK, 
till vilket hela verksamheten 
i Camanio Care överlåtits. 
Brighter har också nyligen 
genomfört en kommersiell 
investering, om 9 MSEK i 
Accumbo, motsvarande 13 
procent ägarandel. Inves-
teringen sker i kombination 
med ett samarbetsavtal 
kring utveckling av en 
diabetestjänst. Accumbo är 
en digitalvårdgivare som 
har ett erbjudande rörande 
kronisk sjukdom riktat till bl 
a apotek, försäkringsbolag 
och vårdcentraler rörande 
vård av patienter med högt 
blodtryck.

Trender

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

25
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Riskfaktorer
Nedan beskrivs de risker som, enligt Bolagets 
bedömning, är relaterade till Brighter, Brighters 
aktie och Nyemissionen. Varje risk innehåller 
en bedömning av hur stor sannolikheten är för 
att varje risk ska inträffa samt omfattningen av 
respektive risk för det fall risken skulle inträffa, 
med en uppskattad risknivå (låg, medelhög eller 
hög). Nedanstående information baseras på den 
information som är tillgänglig per dagen för detta 
Prospekt. De riskfaktorer som för närvarande 
bedöms som mest väsentliga återfinns först i varje 
kategori, och riskfaktorerna presenteras därefter 
utan någon särskild rangordning.

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 
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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 
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 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 
område 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 immate-
riella 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, skulle ha en 
låg inverkan på Bolagets 
finansiella ställning.

Personuppgiftsbehandling

Bolagets verksamhet 
innefattar behandling av 
konsumenters personupp-
gifter inklusive s.k. särskilda 
kategorier av personupp-
gifter i form av uppgifter om 
hälsa (bl.a. blodsockernivå 
och insulinintag).  Behand-
ling av särskilda kategorier 
av personuppgifter 
omfattas enligt dataskydds-
lagstiftningen 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 säkerhets rutiner, 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 re sultera i 
ökade kostnader och/
eller förlorade intäkter. Om 
någon av dessa händelser 
skulle inträffa skulle det 
kunna få negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat. 
Bolaget bedömer sannolik-
heten för att risken inträffar 
som låg. Bolaget bedömer 
att risken, om den förverk-
ligas, skulle ha en medelhög 
inverkan på Bolagets 
resultat. 

Risker relaterade till 
aktien

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 
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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 fluktua-
tioner i aktiekursen. Genom-
snittlig omsättning per 
handelsdag i Bolagets aktie 
under perioden 1 jan – 1 nov 
2019 uppgick till 4 241 797 
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.
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Villkor för 
värdepappren
Information om de 
värdepapper som 
erbjuds

Den 18 november 2019 
beslutade styrelsen i 
Brighter, med stöd av 
bemyndigande lämnat vid 
årsstämman den 9 maj 
2019, att genomföra en 
nyemission. Emissionen 
omfattar högst 96 111 204 
aktier och kan inbringa 
Bolaget cirka 192 MSEK vid 
full teckning.

Teckningstiden för nyemis-
sionen är 13 december 
2019 – 10 januari 2020. 
Emissionen genomförs i SEK.
Aktierna i Brighter har 
emitterats i enlighet 
med aktiebolagslagen 
(2005:551). 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 
i SEK och av samma klass. 
ISIN-koden för Brighter aktie 
är SE0004019545.

Varje aktie ger lika rätt till 
andel av Bolagets tillgångar 
och vinst. Inga begräsningar 
föreligger avseende 
aktiernas överlåtbarhet. 

Utdelning

Samtliga aktier ger lika 
rätt till utdelning samt 
till Bolagets tillgångar 
och eventuella överskott 
i händelse av likvidation. 
Beslut om vinstutdelning 
i aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Rätt till 
utdelning tillfaller den som 
på av bolagsstämman 
beslutad avstämningsdag är 
registrerad som innehavare 
av aktier i den av Euroclear 
Sweden AB (”Euroclear”) 
förda aktieboken. Utdel-

ningen utbetalas normalt till 
aktieägarna som ett kontant 
belopp per aktie genom 
Euroclear, men betalning 
kan även ske i annat än 
kontanter (sakutdelning). 

Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear, kvarstår 
aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och 
begränsas i tiden genom 
regler om tioårig preskrip-
tion. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. 
Det finns inga restriktioner 
avseende rätten till 
utdelning för aktieägare 
bosatta utanför Sverige. 
Med förbehåll för begräns-
ningar ålagda av banker 
och clearingsystem i 
berörd jurisdiktion görs 
utbetalningar till sådana 
aktieägare på samma sätt 
som till aktieägare i Sverige. 
Aktieägare som inte har 
skattemässig hemvist i 
Sverige är normalt föremål 
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för svensk kupongskatt.
Bolagets utdelningspolicy 
innebär att ansamlade 
vinster och förluster ska 
återinvesteras i Bolagets 
verksamhet. Den antagna 
utdelningspolicyn kan i 
framtiden revideras, främst 
utifrån att den finansiella 
ställningen avsevärt 
förändras. Framtida 
utdelningar, i den mån 
sådana föreslås av styrelsen 
och godkänns av Bolagets 
aktieägare, kommer vara 
beroende av och baserad 
på de krav som verksam-
hetens art, omfattning och 
risker ställer på Bolagets 
egna kapital samt Bolagets 
konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt.
 
Skattefrågor 
Investerare i denna 
nyemission bör vara 
uppmärksamma på att 
skattelagstiftningen 
i investerarens 
medlemsstat och Bolagets 
registreringsland kan 
komma att inverka på 
eventuella inkomster från 
värdepapperen. 

Bemyndigande
Vid årsstämman den 9 
maj 2019 bemyndigades 
styrelse att, vid ett eller flera 
tillfällen under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, 

fatta beslut om att öka 
Bolagets aktiekapital genom 
nyemission. Sådan nyemis-
sion/-er av aktier skall kunna 
ske med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt och/
eller med bestämmelse om 
apport, kvittning eller eljest 
med villkor enligt 13 kap. 5 § 
första stycket punkten 6 och 
2 kap 5 § andra stycket 1–3 
och 5 aktiebolagslagen.

Central värdepappers- 
förvaring

Brighters aktier är 
registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella 
instrument. Detta register 
hanteras av Euroclear, 
Klarabergsviadukten 63, 
111 64 Stockholm. Inga 
aktiebrev utfärdas för 
Bolagets aktier, då aktierna 
är utfärdade i kontobaserad 
form . Kontoförande institut 
är Euroclear.

Offentliga 
uppköpserbjudanden 
och tvångsinlösen

I Lagen (2006:451) om 
offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden 
(LUA) finns grundläggande-
bestämmelser om offentliga 

uppköpserbjudanden 
(takeovers) avseende aktier 
i bolag vilkas aktier är 
upptagna till handel på en 
reglerad marknad i Sverige. 
I lagen finns också bestäm-
melser om budplikt och 
försvarsåtgärder. Vidare ska, 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden 
(VPML), en börs ha regler 
om offentliga uppköpser-
bjudanden 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 bolags-
styrning, som ska verka för 
god sed på den svenska 
aktiemarknaden, rekom-
menderar att i allt väsentligt 
motsvarande regler 
tillämpas med avseende på 
bolag vilkas aktier handlas 
på handelsplattformarna 
Nasdaq First North Growth 
Market, Nordic MTF och 
Spotlight.

Tillämpligt regelverk för 
Brighter är Takeover-reglerna 
för visa handelsplattformar 
utgivna av kollegiet för 
svensk bolagsstyrning. Ett 
uppköpserbjudande kan 
gälla samtliga eller en del 
av aktierna, antingen vara 
frivilligt genom ett offentligt 
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uppköpserbjudande eller 
obligatoriskt genom budplikt 
vilket sker då en enskild 
aktieägare, ensam eller 
tillsammans med närstå-
ende, har motsvarande 30 
procent av rösterna eller 
mer. 

Ett offentligt uppköpserbju-
dande kan ske kontant eller 
genom ett aktieerbjudande 
där nya aktier erbjuds i 
det uppköpande bolaget, 
ibland en kombination av de 
båda. Erbjudandet kan vara 
villkorat eller ovillkorat. Alla 
aktieägare kan acceptera 
erbjudandet eller tacka nej, 
även om det senare kan 
komma att ske tvångsinlösen 
om budgivaren uppnår 90 
procent av rösterna och 
påkallar detta.

Tvångsinlösen innebär att 
minoritetsägare tvingas 
sälja sina aktier, trots att 
aktieägaren inte accepterat 
erbjudandet. Detta kan ske 
när budgivaren eller aktieä-
gare har mer än 90 procent 

av rösterna i det uppköpta 
bolaget. Tvångsinlösen kan 
även påkallas av minoritet-
sägare då en aktieägare 
har mer än 90 procent av 
rösterna. Denna process är 
en del i minoritetsskyddet 
vilket syftar till att skapa en 
rättvis behandling av alla 
aktieägare, stora som små 
där aktieägare som tvingas 
göra sig av med sina aktier, 
ska få en skälig ersättning. 
Brighters aktier är inte 
föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte 
förekommit några offentliga 
uppköpserbjudande 
beträffande Brighters aktier 
under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret.
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Närmare uppgifter 
om erbjudandet
Kontant nyemission i 
Brighter AB (publ)

Befintliga aktieägare 
erbjuds teckna aktier 
pro rata i förhållande till 
antal aktier innehavda per 
avstämningsdagen den 12 
december 2019. Emissionen 
omfattar högst 96 111 204 
aktier och kan inbringa 
bolaget 192 222 408 kronor 
vid full teckning.

Föreliggande nyemission  
erbjuds de som per 
avstämningsdagen den 12 
december 2019 innehar 
aktier i Bolaget. En (1) 
per avstämningsdagen 
innehavd aktie berättigar till 
teckning av en (1) nyemit-
terad aktie. 

Fyllnadsemission

I det fall inte samtliga 
erbjudna aktier 
tecknas av de som på 
avstämningsdagen 
innehar befintliga aktier 
i Bolaget, avser styrelsen 
att besluta om en eller 
flera riktade emissioner 
av upp till det antal 
erbjudna aktier som inte 
tecknats i Erbjudandet till 
en eller flera institutionella 
investerare, dock högst 20 
procent av antalet aktier 
i Erbjudandet. Teckning 
av aktier i en sådan  
fyllnadsemissionen kommer 
ske till en teckningskurs som 
motsvarar den volymvägda 
avslutskursen under 
handelsdagarna under 
perioden från och med att 
beslutet om Erbjudandet 
offentliggjordes till och 
med tio handelsdagar före 
avstämningsdagen för 
Erbjudandet, minus åtta (8) 
procent. 

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroc-
lear Sweden AB (”Euroc-
lear”) för fastställande av 
vem som ska ha rätt att 
teckna aktier i emissionen 
är den 12 december 2019. 
Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive 
rätt att teckna är den 10 
december 2019. Första dag 
för handel i Bolagets aktie 
exklusive rätt att teckna är 
den 11 december 2019.  

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske 
under perioden från och 
med den 13 december 2019 
till och med den 10 januari 
2020. Styrelsen i Bolaget 
äger rätt att förlänga 
teckningstiden. Styrelsen 
äger inte rätt att avbryta 
emissionen. 
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Teckningskurs

Teckningskursen är 2,00 
kronor per aktie. Inget 
courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller 
en (1) teckningsrätt för 
varje (1) innehavd aktie. Det 
krävs en (1) teckningsrätt 
för att teckna en (1) ny 
aktie. Teckningsrätter som 
ej utnyttjats för teckning av 
aktier senast den 10 januari 
2020, kommer att bokas 
bort från samtliga VP-konton 
utan ersättning. 

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter 
äger rum på Nasdaq First 
North Growth Market under 
perioden från och med 18 
december 2019 till och med 
8 januari 2020. Tecknings-
rätter som förvärvas 
under ovan nämnda 
handelsperiod ger, under 
teckningstiden, samma 
rätt att teckna nya aktier 
som de teckningsrätter 
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 
teckningsrätter.

Betalda och tecknade 
aktier (”BTA”)

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 BTA 
skett på VP-kontot. Tecknade 
aktier benämns BTA till dess 
att nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt 
omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum 
på Nasdaq First North 
Growt Market från och med 
den 13 december 2019 
fram till dess att emissionen 
registrerats hos Bolagsverket 
och omvandlingen från 
BTA till aktier sker. Sista 
dag för handel kommer 
att kommuniceras genom 
ett marknadsmeddelande. 
Ingen särskild avisering 
skickas ut från Euroclear 
i samband med omvand-
lingen, vilken sker då 
emissionen registreras hos 
Bolagsverket. Registreringen  
beräknas ske under februari, 
2020. 

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas 
på Nasdaq First North 
Growth Market. Aktien 
handlas under kortnamnet 

BRIG och har ISIN 
SE0004019545. Efter det att 
emissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket kommer 
även de nyemitterade 
aktierna att bli föremål för 
handel.

Rätt till teckning

Den som på avstämnings-
dagen den 12 december 
2019 är registrerad som 
aktieägare i Bolaget erbjuds 
att för en (1) befintlig 
aktie, teckna en (1) ny 
aktie. Teckning utan stöd 
av teckningsrätter är inte 
möjlig.

Direktregistrerade 
aktieägare, 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. 
VP-avi avseende registrering 
av teckningsrätter 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.
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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 
teckningsrätter, direktregist-
rerade aktieägare
Teckning ska ske genom 
betalning till angivet 
bankgiro senast den 10 
januari 2020 i enlighet 
med något av följande två 
alternativ:

1) Förtryckt bankgiroavi, 
Emissionsredovisning
Används om samtliga 
erhållna teckningsrätter 
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 lägre antal 
teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen 
ska utnyttjas. 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, 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. 
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:
SE8930000000032731703725

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, Sydaf-
rika, USA, Schweiz). Dessa 
aktieägare kommer inte 
att erhålla teckningsrätter, 
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 
teckningsrätter 

Teckning utan stöd av 
teckningsrätter kan inte ske. 

Övrigt

Teckning av aktier är oåter-
kallelig 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 aktier 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 aktier 
till investerarens vp-konto 

eller depå. Eminova avsäger 
sig allt ansvar för förluster 
eller andra konsekvenser 
som kan drabba en investe-
rare till följd av tidpunkten 
för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfal-
let i emissionen

Offentliggörande av utfallet 
i emissionen kommer att ske 
genom ett pressmeddelande 
från Bolaget så snart detta 
är möjligt efter teckningsti-
dens utgång. 

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför 
rätt till vinstutdelning första 
gången på närmast följande 
bolagsstämma efter det att 
de nya aktierna har förts in i 
den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med 
uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm, Sverige.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktie-
bolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.
Aktieägares rättigheter 
avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid 

nyteckning av aktie med 
mera styrs dels av Bolagets 
bolagsordning som finns 
tillgänglig på Bolagets 
hemsida och dels av aktie-
bolagslagen (2005:551).

Teckningsförbindelser 
och garantier

Föreliggande nyemission 
omfattas inte av några 
teckningsförbindelser eller 
garantier.

Utspädning

Vid fulltecknad emission 
kommer aktiekapitalet att 
ökas med 4 805 560,20 SEK, 
från 4 805 560,20 SEK till 
9 611 120,40 SEK. Antalet 
aktier kommer då att ökas 
med högst 96 111 204 
stycken, från 96 111 204 
aktier till 192 222 408 aktier. 
De nyemitterade aktierna 
kommer då att utgöra 50 
procent 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.
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Emissionskostnader

De totala emissionskostna-
derna beräknas uppgå till 
cirka 1,0 MSEK vilket således 
innebär en nettolikvid från 
föreliggande nyemission 
om cirka 191 MSEK vid 
full teckning. Kostnaderna 
avser projektledning, internt 
resursutnyttjande, upprät-
tande av dokumentation, 
emissionsadministration 
samt myndigheters gransk-
ningsavgifter.



37

Företagsstyrning
Styrelse

Per dagen för Prospektet består Brighters styrelse av sex 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 med högst 
två styrelsesuppleanter. 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
Födel-
seår Invald

Oberoende i förhållande till:

Aktie-
innehav Optioner

Bolaget och 
bolagsled-
ningen

Bolagets 
större aktieä-
gare

Truls Sjöstedt Ordförande 1971 2019 Nej Ja 6 356 295 1 243 141
Emanuel Lipschütz Ledamot 1980 2019 Ja Ja 1 688 835 400 533
Lars Flening Ledamot 1948 2011 Ja Ja 127 689 14 466
Tove Andersson Ledamot 1990 2019 Ja Ja 9 162 0
Jan Stålemark Ledamot 1963 2015 Ja Ja 41 068 266 487
Catarina Ihre Ledamot 1964  2018 Ja  Ja 3 071 50 067
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Truls Sjöstedt

Styrelseordförande
 
Utbildning/bakgrund: Truls grundade Brighter i ambitionen att 
hitta ett bättre sätt att behandla sin fru som lever med diabetes. 
Han är en entreprenör med en passion för teknik och innovation 
som drivit honom att ge sig i kast med ett av världens största 
hälsoproblem. Truls har studerat teknologi vid Chalmers 
Tekniska Högskola, ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm 
och Göteborgs Universitet samt Entreprenörsledarskap på 
Stanford i USA.

Pågående uppdrag:  Styrelseledamot i Arvsrike AB, Magnamity 
och Imitera AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Camanio Care AB (publ).

Innehav överstigande tio procent i andra bolag:
Magnamity och Arvsrike AB.

Emanuel Lipschütz

Styrelseledamot sedan 2019 

Utbildning/bakgrund:  Emanuel Lipschütz har mer än 20 års 
erfarenhet som Tech & IT-entreprenör och har gjort två exit. 
Emanuel har varit aktiv i roller som CEO i Netsafe och CTO i 
Conscia Netsafe, och har många års erfarenhet som ”ängel-in-
vesterare” i techbolag som jobbar med digitalisering. Emanuel 
har varit konsult i över 20 år inom nätverk och IT-säkerhet och 
bland kunderna återfinns några av Sveriges största företag, 
myndigheter samt operatörer. 2010 utnämndes Emanuel till 
Årets Företagare i Stockholm Stad och 2018 nominerades han 
till utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year Sweden.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Cloud Computing I 
Stockholm AB, Internetworking i Stockholm AB, Spiky Investments 
AB, FREDCAP AB och Fredhen Förvaltning AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
och vd i NetSafe International Aktiebolag.  

Innehav överstigande tio procent i andra bolag: Internetworking 
Stockholm AB, Spiky Investments AB, Cloud Computing i 
Stockholm AB, The Great Collective AB, Mäklarappen Sverige AB, 
Fredcap AB och Johcap AB.
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Tove Andersson

Styrelseledamot sedan 2019 

Utbildning/bakgrund:  Tove har en bakgrund som Artdirector 
och arbetar för närvarande som CMO på Superblocks. Hon är 
en välkänd profil inom blockchain och grundare av det kvinnliga 
nätverket Krypogäris med fokus kring krypovalutor. Hon har 
examen från Berghs School of Communication som Artdirector 
med marknadsföringsinriktning. Tove Andersson är oberoende i 
förhållande till bolaget och företagsledningen.

Pågående uppdrag: inga.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: inga.

Innehav överstigande tio procent i andra bolag: inget.

Lars Flening

Styrelseledamot 

Utbildning/bakgrund: Under sin 40-åriga medicintekniska 
karriär ledde Lars den europeiska verksamheten för blodglukos-
övervakningsföretaget Medisense före försäljningen till Abbott 
1996. Han har djup kunskap om den globala medicinteknolo-
gibranschen och dess olika affärsmodeller. Idag arbetar Lars 
självständigt som medicinskteknisk- och affärskonsult. Han 
har en examen i ekonomi och kemi. Lars Flening är oberoende i 
förhållande till bolaget och företagsledningen.

Pågående uppdrag:  inga.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i TYNOXAR AB.

Innehav överstigande tio procent i andra bolag: Fa Lars Flening 
Business Consultants
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Jan Stålemark

Styrelseledamot 

Jan har mer än 30 års erfarenhet av försäljning, marknads-
föring och kundrelationer med J & J, Radi, Siemens, Maquet, 
Neoventa, Obstecare och AroCell. Jan stävar efter att föra 
organisationer närmare sina slutanvändare för att skapa ett 
kundorienterat ledarskap som utmanar företaget att bli kreativt 
och konkurrenskraftigt. Han har lång erfarenhet och är skicklig 
på relationsbyggande med opinionsledare, strategiska partners 
och myndigheter. Han har en MBA från Handelshögskolan i 
Stockholm och en BSc i Management i Medicinsk teknik från 
Karolinska Institutet /Stockholm Universitet. Jan Stålemark är 
oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör 
för Healthtech Sweden AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Interactive Productline IP AB och ObsteCare AB. Extern 
verkställande direktör i Mandometer AB och AroCell AB (publ).

Innehav överstigande tio procent i andra bolag: HealthTech 
Sweden AB

Catarina Ihre

Styrelseledamot 

Utbildning/bakgrund: Catarina har lång erfarenhet av både 
svenska och internationella finansmarknader. Hon var chef för 
Investor Relations hos Electrolux från 2014 till 2018, innan dess 
hade hon motsvarande roller i stålföretaget SSAB och Lundin 
Mining Corporation. Catarina har också arbetat som aktiea-
nalytiker i nästan 15 år, bland annat hos Nordea och Deutsche 
Bank. Hon har en fil.kand. i nationalekonomi från Uppsala 
Universitet. Catarina Ihre är oberoende i förhållande till bolaget 
och företagsledningen.

Pågående uppdrag: Inga.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Inga.
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Ledande befattningshavare

Henrik Norström

Verkställande direktör
 
Utbildning/bakgrund: Henrik, som tidigare var COO i Brighter, 
har lång erfarenhet av internationella start-ups som Swifler.
com, Verajuan.pe, Casa Cor m.fl. Under åren 1996 till 2002 
etablerade och ledde Henrik ABB Equity Ventures i Brasilien. 
Vid sidan av Brighter är Henrik bl. a ordförande för Swifler AB, 
Swifler Holding AB samt Adstring AB. Henrik har en examen i 
företagsekonomi från Uppsala universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swifler Holding AB. 
Styrelseledamot och vd i Adstring AB. Styrelsesuppleant i S Kias 
Holding AB och Imitera AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Brighter AB (publ) samt styrelseledamot och vd i Camanio 
Care AB (publ). Styrelsesuppleant i Caroline Jäderblom AB och 
BUM investments AB.

Innehav i Bolaget: Henrik har 870 397 aktier och 1 303 114 
optioner i Brighter AB.

Ann Zetterberg

Chief Financial Officer
 
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.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Copperstone 
Resouces AB och Avalon Minerals Viscaria AB. Styrelseledamot i 
Hagra Equity AB och Potros import AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledmot i 
Endomines AB och Endomines Förvaltning AB. Styrelsesuppleant 
i WeHunt Nordic AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Ann Zetterberg 
30 000 aktier och 402 880 optioner i Brighter.
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Övriga upplysningar 
avseende styrelse 
och ledande 
befattningshavare

Inga styrelseledamöter eller 
medlemmar av ledningen 
har några familjeband till 
några andra styrelseleda-
möter eller medlemmar av 
ledningen. 

Ingen av styrelseledamö-
terna eller de ledande 
befattningshavarna i 
Bolaget har, under de 
senaste fem åren, (i) varit 
ställföreträdare i något 
företag förutom i de 
befattningar som anges för 
respektive styrelseledamot 
och ledande befatt-
ningshavare, (ii) dömts i 
bedrägerirelaterade mål, 
(iii) representerat ett företag 
som försatts i konkurs eller 
ofrivillig likvidation, (iv)  av 
reglerings- eller tillsynsmyn-
digheter eller erkända yrkes-
sammanslutningar bundits 
till, eller dömts för, brott, 
eller (v) fått näringsförbud, 
eller gör bedömningen att 
något sådant förfarande är 
förestående.

Samtliga styrelseledamöter 
och ledande befattningsha-
vare kan nås via Bolagets 
adress Norgegatan 2, 164 
32 Kista, Sverige.

Ersättning till 
styrelse och ledande 
befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande 
och ledamöter utgår arvode 
enligt bolagsstämmans 
beslut. På årsstämman den 
9 maj 2019 beslutades att 
arvode till de stämmovalda 
styrelseledamöterna ska 
uppgå till totalt 100 000 
SEK. Arvode till styrelseord-
förande beslutades uppgå 
till 200 000 SEK, utöver lön 
enligt nedan. 

Ersättning till VD och ledan-
de befattningshavare

Ersättning till verkställande 
direktören och andra 
ledande befattningshavare 
utgörs av grundlön, övriga 
förmåner, pension samt, i 
vissa fall, rörlig ersättning. 

Med andra ledande 
befattningshavare avses de 
6 personer som tillsammans 
med verkställande direktören 
utgör ledningsgruppen. För 
ledningsgruppens samman-
sättning, se ”Styrelse, 
ledande befattningshavare 
och revisor – Ledande 
befattningshavare”.
Frågor om lön och annan 
ersättning till VD och 
ledande befattningshavare 
beslutas av styrelsen. 

Den sammanlagda årliga 
ersättningen ska vara 
marknadsmässig och 
konkurrenskraftig på den 
arbetsmarknad där befatt-
ningshavaren är placerad 
och ta hänsyn till individens 
kvalifikationer och erfaren-
heter samt att framstående 
prestationer ska reflekteras i 
den totala ersättningen. Den 
fasta lönen revideras årsvis.
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Anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättningar under räkenskapsåret 2018

2018 
SEK

Grundlön, 
styrelse-

arvode
Fakturerade 

arvoden
Pensions-

kostnad Totalt
Styrelseordförande, Gert Westergren 50 129 0 0 50 129
Styrelseordförande, Barbro Fridén 125 268 125 268
Styrelseledamot, Lars Flening 95 782 20 000 0 115 782
Vice ordförande, Sara Murby Forste 112 492 0 0 112 492
Styrelseledamot, Afsaneh Ghatan Bauer 95 782 500 000 0 595 782
Styrelsedamot, Petra Kaur Ljungman 16 948 0 0 16 948
Styrelseledamot, Jan Stålemark 45 784 0 0 45 784
Styrelseledamot, Catarina Ihre 62 634 62 634
VD, Truls Sjöstedt 1 189 536 0 287 677 1 477 213
Övriga ledande befattningshavare (5) 3 396 939 1 920 000 888 196 6 205 135
TOTALT 5 191 294 2 440 000 1 175 873 8 807 167

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har avtal som 
berättigar till förmån efter det att uppdraget avslutats (med undantag för normal uppsäg-
ningslön för de ledande befattningshavarna samt VD).
  
Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.
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Finansiell information 
& nyckeltal
I följande avsnitt återges utvald finansiell 
information i sammandrag från Brighters 
reviderade årsredovisningar avseende 2018 och 
2017 samt Bolagets delårsrapport avseende 
perioden 1 jan – 30 september 2019, ej reviderad. 
I dessa rapporter ingående resultaträkningar, 
balansräkningar, kassaflödesanalyser 
med tillhörande noter samt förändringar 
av eget kapital och, i förekommande fall, 
revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare 
avlämnade rapporter, införlivas detta prospekt 
genom hänvisning. 



45

Avsnitten i de handlingar som införlivas genom hänvisning är:

Rapport för perioden 1 januari – 30 september 2019, ej reviderad

Koncernens resultaträkning sid. 13

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 14-15

Koncernens kassaflödesanalys sid. 17

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

Reviderad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017

Koncernens resultaträkning sid. 25

Koncernens balansräkning i sammandrag sid. 26

Koncernens kassaflödesanalys sid. 28

Noter sid. 32-63

Revisionsberättelse sid. 65-67

Handlingarna finns tillgängliga på https://www. brighter.se/investors/reports-and-filings.
De delar av ovanstående rapporter som ej införlivas genom hänvisning anses inte 
relevanta eller återges i sin helhet i detta prospekt.

Redovisningsprinciper

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.
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Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i KSEK jan-dec 
2018

reviderad

jan-dec 
2017

reviderad

jan-sep 
2019

ej reviderad

jan-sep 
2018

ej reviderad
Aktiverat arbete för egen räkning 25 021 29 754 24 834 13 945
Övriga rörelseintäkter 1 052 3 071 348 835 
Summa 26 073 32 825 25 182 14 780

Övriga externa kostnader -56 658 -43 384 -49 137 -40 075
Personalkostnader -13 014 -9 153 -14 477 -9 119
Av- och nedskrivningar av materiella och immateri-
ella anläggningstillgångar

-163 -202 -45 -131

Övriga rörelsekostnader -566 -32 -4 768 -214
Resultat från andelar i intresseföretag efter skatt -4 278 -4 449 -1 536 -3 002 
Rörelseresultat -48 605 -24 395 -44 781 -37 761

Finansiella intäkter 1 520 40 786 1 022
Finansiella kostnader -5 996 -2 937 -11 163 -3 199 
Finansnetto -4 475 -2 897 -10 377 -2 177

Resultat före skatt -53 080 -27 292 -55 158 -39 939
Inkomstskatt 0 0 0 0 
Årets resultat -53 080 -27 292 -55 158 -39 939

Övrigt totalresultat     
Omräkningsdifferens utländska verksamheter 68 0 43 7
Summa totalresultat för perioden -53 012 -27 292 -55 201 -39 932 
Hänförligt till moderbolagets ägare -53 012 -27 292 -55 201 -39 932
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK 31 dec 2018
Reviderad

31 dec 2017
Reviderad

30 sep 2019
Ej reviderad

30 sep 2018
Ej reviderad

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 98 348 73 327 123 182 87 273
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 4 581 3 467 5 817 4 431

Summa immateriella tillgångar 102 929 76 794 128 999 91 704

Inventarier, verktyg och installationer 84 211 58 107
Pågående nyanläggningar 8 452 4 527 11 554 5 826
Summa materiella anläggningstillgångar 8 536 4 738 11 612 5 933

Andelar i intresseföretag redovisade enligt 
kapitalandelsmetoden** 0 2 965 3 660 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 964 464 964 964
Andra långfristiga fordringar 0 0 0 125
Summa finansiella anläggningstillgångar 964 3 429 4 624 1 089
Summa anläggningstillgångar 112 430 84 961 145 235 98 726

Varulager 7 070 0 8 347 5 883
Summa Varulager 7 070 0 8 347 5 883

Kundfordringar på intressebolag 200 757 180 721
Fordringar på intressebolag 12 000 0 2 000 12 000
Aktuella skattefordringar* 0 169
Övriga kortfristiga fordringar 28 158 15 005 27 987 48 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 727 445 1 924 831
Summa kortfristiga fordringar 42 085 16 376 32 091 61 686

Likvida medel 9 031 10 017 32 512 4 197

Summa omsättningstillgångar 58 186 26 393 72 950 71 765
SUMMA TILLGÅNGAR 170 616 111 354 218 184 170 492
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Belopp i KSEK 31 dec 2018 31 dec 2017 30 sep 2019 30 sep 2018
Aktiekapital 3 722 3 248 4 590 3 660
Övrigt tillskjutet eget kapital 243 138 171 071 395 889 232 692
Balanserat resultat -139 942 -86 930 -195 144 -126 862
Summa eget kapital 106 918 87 389 205 335 109 49
Summa eget kapital hänförligt till moderbola-
gets aktieägare 106 918 87 389 205 335 109 490

Leverantörsskulder 3 960 10 824 5 687 9 595
Aktuella skatteskulder * 0 326
Konvertibla skuldebrev 9 893 8 437 0 4 825
Övriga räntebärande skulder 42 000 0 0 42 000
Övriga kortfristiga skulder 148 1 776 1 532 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 697 2 602 5 629 4 032
Summa kortfristiga skulder 63 698 23 965 12 849 61 002
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 616 111 354 218 184 170 492

 Tabellerna är hämtade direkt ur angivna rapporter. * I periodrapporten 1 januari - 30 september 2019 förekommer inte 
raderna ”Aktuella skattefordringar” och ”Aktuella skatteskulder” för den aktuella perioden och motsvarande jämförelse-
period 2018.  
** I periodrapporten benämns denna rad ”Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag”.  
I övrigt överensstämmer uppställningarna.
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i KSEK jan-dec 2018
Reviderad

jan-dec 2017
Reviderad

jan-sep 2019
Ej reviderad

jan-sep 2018
Ej reviderad

Rörelseresultat -48 605 -24 395 -44 781 -37 716

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet 4 441 4 651 5 955 4 109

Erhållen ränta 34 40 20 0
Erlagd ränta -1 740 -125 -7 066 -1 742
Betald inkomstskatt 0 -99 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -45 871 -19 928 -45 872 -35 394

Ökning/minskning varulager -7 070 0 -5 651 -5 883
Ökning/minskning av rörelsefordringar -8 274 -6 404 761 -16 821
Ökning/minskning av rörelseskulder -7 034 1 750 -3 054 -1 261
Summa förändring av rörelsekapital -22 378 -4 654 -7 944 -23 965
Kassaflöde från den löpande verksamheten -68 249 -24 582 -53 815 -59 359

Investeringar i immateriella tillgångar -26 026 -30 269 -26 090 -14 937
Investeringar i materiella anläggningstill-
gångar -3 961 -4 583 -3 101 -1 299

Investeringar i och lån till intressebolag -12 263 0 4 804 0
Investering i finansiella tillgångar -500 -45 0 -538
Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 750 -34 897 -24 387 -16 774

Upptagande av lån 77 000 63 820 -11 910 67 000
Kapitalanskaffningskostnader konvertibellån -900 -1 918 0 -450
Nyemissioner av aktier samt teckningsop-
tioner 34 656 7 913 114 001 4 485

Emissionsutgifter nyemissioner -743 -2 052 -408 -721
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110 013 67 763 101 683 70 313

Periodens kassaflöde -986 8 284 23 481 -5 819
Likvida medel vid periodens början 10 017 1 733 9 031 10 017
Likvida medel vid periodens slut 9 031 10 017 32 512 4 197
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Revisionsberättelser

I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 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 likviditets-
behov 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 bolagets fortsatta drift är det av stor betydelse 
att finansieringen av verksamheten kommer kunna genomföras enligt de alternativ som 
styrelsen och ledningen håller för sannolika.

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 likviditets-
behov 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.”

Bolagets 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.

KSEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018
Rörelseresultat -48 605 -19 946 -12 637 -12 017
Finansnetto -4 475 -2 897 -3 049 -958
Resultat innan skatt -53 080 -27 292 -15 686 -12 975
Balansomslutning 170 616 111 354 218 184 170 492
Eget kapital per aktie 1,55 1,54 2,35 1,6
Soliditet % 63% 78% 94% 64%



51

Definitioner

Rörelseresultat i KSEK 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 resul-
tatet av Bolagets finansiella aktiviteter.

Balansomslutning Summa tillgångar i balansräkningen
Måttet visar bolagets finansiella ställning 
sett till det bokförda värdet av bolagets 
tillgångar.

Eget kapital per aktie Eget kapital genom antalet utestå-
ende aktier före utspädning

Relevant mått för investerare på hur stor 
skuld till ägarna som är relaterad till varje 
aktie.

Rörelsemarginal % Summa Intäkter genom rörelsere-
sultat

Nyckeltalet anger hur stor del av omsätt-
ningen som blir kvar till att täcka räntor, 
skatt och ge eventuell vinst

Soliditet i % Eget kapital genom balansomslut-
ningen

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

Avstämningar

KSEK jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-sep 2019 jan-sep 2018
Eget kapital/ 106 918 000 87 389 000 205 335 000 109 490 000
Vägt genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 68 883 241 56 720 397 87 654 678 68 597 164

Eget kapital per aktie (SEK) 1,55 1,54 2 2

Eget kapital/ 106 918 000 87 389 000 205 335 000 109 490 000
Balansomslutning 170 616 000 111 354 000 218 184 000 170 492 000
Soliditet % 63% 78% 94% 64%

Utdelningspolicy

Eventuell utdelning beslutas av bolagstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdel-
ning 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.

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 30 september 2019

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 
senaste rapportperiod.
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Information om 
aktieägare & 
värdepappers-
innehavare
Väsentliga avtal

Kvittningsbaserad kredit-
facilitet från Winance 
Investment
Under maj 2019 ingick 
Bolaget ett treårigt avtal 
om en kreditfacilitet om 
högst 15 MEUR med det 
amerikanska investeringsfö-
retaget Winance Investment 
LLC, varvid en första 
delbetalning om 3 MEUR 
utanordnades. Ytterligare 
en utbetalning om 3 MEUR 
kan därefter påkallas efter 
en tremånadersperiod. 
Resterande belopp kan 
avropas i trancher om 0,5 
MEUR, med bestämmelser 
om vissa minimiintervaller. 
Vid varje utbetalningstillfälle 
skall Bolaget erlägga en 
avgift om tre procent av det 
avropade beloppet.

Winance har därefter rätt 
att begära återbetalning 
i form av kvittning mot 
nyemitterade aktier till 
en kurs motsvarande den 
volymvägda genomsnitt-
skursen (VWAP) under de 
fem handelsdagar som 
föregår Winances begäran 
om återbetalning, reducerad 
med 10 procent. 

Som en del av avtalet 
förbinder sig Bolaget 
att utge vederlagsfria 
teckningsoptioner till såväl 
Winance (motsvarande 
50 procent av antalet 
aktier som emitteras för 
återbetalning av tranchen) 
som till övriga aktieägare 
(motsvarande 80 procent av 
samma antal). Optionerna 
skall löpa under fyra år, med 
ett lösenpris motsvarande 

115 procent av VWAP under 
de 15 dagar som föregår 
emissionsbeslutet.

De teckningsoptioner 
som tilldelas aktieägarna 
kommer att fördelas i 
proportion till respektive 
innehav. 

Brighter har tillförts 3 MEUR 
som sedan fullt ut kvittats 
i emissioner. Brighter har 
ingen kvarvarande skuld 
till Winance och har under 
november 2019 avslutat 
samarbetet med Winance 
och kommer inte begära fler 
utbetalningar.
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Aktier och aktiekapital

Aktierna i Brighter har 
emitterats i enlighet med 
svensk lagstiftning och är 
denominerade i svenska 
kronor (SEK). Enligt rådande 
bolagsordning kan endast 
ett aktieslag, stamaktier, 
med en röst per aktie, utges. 
Före nyemissionen uppgår 
aktiekapitalet i Brighter till 
4 805 560,2 SEK, fördelat 
på 96 111 204 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,05 
SEK. 

Samtliga aktier är fullt 
betalda. Brighters bolags-
ordning anger att aktieka-
pitalet skall uppgå till lägst 
3 825 456,60 och högst 
15 301 826,40 kr, samt att 
antalet aktier skall uppgå till 
lägst 76 509 132 och högst 
306 036 528 st.

Enligt Bolagets bolagsord-
ning får aktiekapitalet inte 
understiga 3 825 456,60 
SEK och inte överstiga 
15 301 826,40 SEK, och 
antalet aktier får inte 
understiga 76 509 132 och 
inte överstiga 306 036 528 
stycken. 

Per den 30 september 
uppgick Bolagets aktieka-
pital till 4 191 158,50 SEK 
fördelat på 83 823 170 
aktier.

Bolagets registrerade 
aktiekapital uppgick per 
dagen för senast fastslagna 
balansräkning dvs per 
31 december 2018 till 
3 708 404,10 SEK, fördelat 
74 168 aktier. 
Vid ingången av räken-
skapsåret 2018 uppgick 
antal aktier till 64 964 545 
stycken. Bolaget hade vid 
ingången av 2018 endast 
stamaktier utgivna. 
Samtliga emitterade aktier 
är fullt betalda och fritt 
överlåtbara. Aktierna är 
inte föremål för något 
erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. 
Inga offentliga uppköps-
buderbjudanden har heller 
lämnats avseende aktierna 
under innevarande eller 
föregående räkenskapsår.

Teckningsoptioner

Per den 10 oktober 
2019 finns totalt 23 176 
081teckningsoptioner 
utställda i Brighter, förde-
lade på sju olika slag, var 
och en berättigande till 
teckning av en aktie.De tre 
första; TO3, TO4 och TO5 
har emitterats till samtliga 
aktieägare i samband med 
utnyttjande av konvertibel-
faciliteter, och handlas på 
Nasdaq First North Growth 
Market. Övriga optionsserier 
(Series I, II etc)  ingår i 
incitamentsprogram och 
har tilldelats personal, 
nyckelpersoner och styrelse-
ledamöter.
 
Då inlösenperiod pågår 
vid tidpunkten för denna 
nyemission, kan antalet 
registrerade aktier i Bolaget 
öka något jämfört med  
antalet per den 10 oktober 
2019. 
 
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):
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Beteckning Inlösenpris,SEK/aktie Inlösenperioder Antal utestående
TO3 4,00/2,00 10 - 24 april 2020 4 773 232

TO4 4,00/2,00 22 februari – 8 mars 2020 
25 augusti – 8 september 2020 12 288 797

TO5

Omräkning kan enligt 
villkoren ske först 
efter emissionen. 

Före omräkning är 
inlösenpriset 10,56 

SEK/aktie

21 november - 12 december 2019  
22 maj - 5 juni 2020                             

20 november - 4 december 2020  
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 

3 922 052

Series I 2017/2020 22,62 31 maj 2020 - 30 september 2020 496 000
Series II 2017/2020 22,62 31 maj 2020 - 30 september 2020 1 606 000
Series I 2018/2021 26,63 31 maj 2021 - 30 september 2021 50 000
Series II 2018/2021 26,63 31 maj 2021 - 30 september 2021 40 000

Summa: 23 176 081

Aktieägaravtal

Så vitt bolagets styrelse 
känner till finns inga aktie-
ägaravtal mellan bolagets 
aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över 
bolaget. Bolagets styrelse 
känner inte heller till några 
avtal eller motsvarande 
överenskommelser som kan 
leda till att kontrollen av 
bolaget förändras.

Transaktioner med 
närstående

2019

Ersättningar utöver styrelse-
arvoden har under perioden 
1 januari – 30 september 
2019 utgått enligt 
följande: Jan Stålemark, 
konsultarvode 125 150 kr, 

Lars Flening, konsultarvode 
30 000 kr och Afsaneh 
Ghatan Bauer, arvode för 
legal rådgivning och utgifter 
avseende varumärken. 
Angivna belopp är ex moms. 
Alla transaktioner har skett 
till marknadsmässiga villkor. 
Styrelsens ordförande Truls 
Sjöstedt är heltidsanställd 
i Brighter och uppbär lön 
enligt anställningsavtal.  

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 dotter-
bolag Camanio AB. En 
förutsättning för förvärvet 
var att Camanio Cares 

verksamhet, hade överförts 
till dotterbolaget Camanio 
AB. Vid tidpunkten för aktie-
överlåtelseavtalets 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 
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sitt dotterbolag Camanio 
AB till Brighter som appor-
tegendom. Teckningskursen 
per aktie i apportemissionen 
uppgick till 10,64 kronor 
vilket motsvarade den 
volymviktade genom-
snittskursen under de 20 
handelsdagar som föregick 
dagen för tillträdet av 
aktierna. Beslutet om appor-
temissionen till Camanio 
Care fattades på styrelse-
möte den 14 oktober 2019 
med stöd av årsstämmans 
bemyndigande den 9 maj 
2019.

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

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 
styrelseordförande Truls 
Sjöstedt. Övriga 7 250 
000 aktier och 185 722 
teckningsoptioner har 
överlåtits till Inti Raymi AB, 
vilket är ett bolag som ägs 

och kontrolleras av Brighters 
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. Köpeskil-
lingen erläggs kontant.

Förändring av 
emissionsbeslutet

Den 18 november 2019 
offentliggjorde styrelsen i 
Brighter beslut och villkor 
avseende föreliggande 
nyemission. Ursprung-
ligen avsåg Bolaget att 
organiserad handel i 
Bolagets teckningsrätter 
inte skulle förekomma. 
Efter uttalande från 
Aktiemarknadsnämnden (se 
nedan)  beslutade styrelsen 
den 12 december 2019, på 
marknadsplatsens begäran, 
att organiserad handel i 
teckningsrätter ändå skulle 
organiseras. Som en följd 
av detta ändrades även 
teckningsperioden mot vad 
som tidigare kommuncerats.
Dessa ändringar 
återspeglas i de villkor som 
presenteras i detta prospekt. 

Myndighets-
förklaranden, rättsliga 
förfaranden och 
skiljeförfaranden 

Aktiemarknadsnämndens 
uttalande av den 11 decem-
ber 2019

Bolaget gav i början 
av december 2019, på 
begäran av Nasdaq First 
North Growth Market, in 
framställan till Aktiemark-
nadsnämnden om att 
nämnden skulle uttala sig 
om huruvida föreliggande 
nyemission strider mot god 
sed på aktiemarknaden. 
Aktiemarknadsnämnden 
uttalade den 11 december 
2019 bland annat att det 
finns en befogad förväntan 
om att det ska ske en organi-
seras handel i teckningsrät-
terna, oberoende av om det 
finns ett krav i regelverket 
därom eller inte. Enligt 
Aktiemarknadsnämndens 
mening kräver god sed 
på aktiemarknaden att 
teckningsrätter som ges ut 
i ett bolag på en handels-
plattform eller en reglerad 
marknad noteras eller på 
annat sätt görs till föremål 
för organiserad handel, om 
inte nämnden i det enskilda 
fallet meddelar annat. 
Nämnden menar vidare 
att omständigheterna i det 
förevarande fallet inte är 
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sådana att ett avsteg från praxis i detta fall skulle kunna anses vara förenligt med god sed 
på aktiemarknaden. Enligt Aktiemarkmadsnämndens mening bör osäkerhet om vad som 
utgör god sed på aktiemarknaden undanröjas genom en framställning till nämnden, om 
möjligt i så god tid att marknaden inte riskerar att få en felaktig uppfattning om planerade 
åtgärder. Framställningen borde därför i detta fall ha givits in tidigare. Aktiemarknads-
nämnden uttalar också att benämningen ”förmånsemission” är något missvisande.
Aktiemarknadsnämndens uttalande (AMN 2019:52) finns tillgängligt på nämndens 
hemsida, http://www.aktiemarknads- 
namnden.se/.

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 (dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
vissa finansiella intressen i Brighter till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav i 
Bolaget).

Större aktieäagre per den 30 september 2019
Namn Antal aktier Röstandel
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 9 696 238 13,0%
Truls Sjöstedt 6 356 295 7,4%
Summa ovanstående: 16 052 533 20,4%
Övriga ägare: 67 770 637       79,6%
Totalt antal utestående aktier 2019-09-30: 83 823 170
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Tillgängliga 
handlingar
Handlingar tillgängliga för inspektion

Emittentens uppdaterade bolagsordning, stiftelseurkund som hänvisas till i detta prospekt 
finns under teckningsperioden tillgängliga i tryckt form på Bolagets kontor på adressen 
Norgegatan 2, 164 32 Kista, Sverige.

Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets websida www.brighter. se
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Brighter AB

Tel: +46 (0)8-550 088 20
Norgegatan 2

164 32 Kista, Sweden
info@brighter. se
www.brighter. se

Emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

Besöksadress: Biblioteksgatan 3,
114 46 Stockholm
info@eminova. se
www.eminova. se

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tel: +46 (0)10 – 213 30 00 

Besöksadress: Torsgatan 21
113 21 Stockholm

  


