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| Erbjudandet i sammandrag 

 

Företrädesrätt till teckning 
De som på avstämningsdagen den 14 april 2015 var registrerad som aktieägare i Brighter 
AB (publ) äger företrädesrätt att för fem (5) innehavda aktier teckna en (1) unit i Brighter. 
Om Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen dessutom beslutat att genomföra 
en Överteckningsemission av units på samma villkor som Företrädesemissionen, riktad till de 
som tecknat units i Företrädesemissionen utan företrädesrätt och inte fått full tilldelning. 

Unit 
En (1) unit består av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. 

Uniträtter  
För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Det erfordras fem (5) 
uniträtter för teckning av en (1) unit i Brighter. 

Teckningsoptioner 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs 
som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett 
genomsnitt av den för aktien i Bolaget på First Norths officiella kurslista noterade dagliga 
volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör 
sin delårsredogörelse januari - september 2015, eller, om Bolaget inte offentliggjort någon 
sådan delårsredogörelse, den 23 december 2015 (”Beräkningsperioden”), dock lägst 1,2 SEK 
och högst 3,0 SEK. Utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre 
kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 2 
februari 2016. 

Teckningskurs  
Teckningskursen är 4,80 SEK per unit motsvarande 1,20 SEK per aktie. 

Avstämningsdag  
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter var den 14 
april 2015. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen var den 10 
april 2015.  

Teckningstid  
Teckning av units ska ske under tiden från och med den 17 april 2015 till och med den 4 maj 
2015. 

Handel med uniträtter  
Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 17 april till 29 
april 2015. 

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed 
förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive 
aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet av 
uniträtterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av units senast den 4 maj 2015 
eller säljas senast 29 april 2015. 

Handel med BTU  
Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North från och med 17 april 2015 fram till 
dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. 
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Information om aktien  
Handelsplats:   Nasdaq First North 

ISIN-kod:    SE0004019545 

Ticker:    BRIG 

Viktiga datum  
Teckningstid:    17 april – 4 maj 2015 

Handel med uniträtter :   17 april – 29 april 2015 

Handel med betalda tecknade units(BTU): fr.o.m. 17 april 2015 till och med att 
Nyemissionen registrerats hos 
Bolagsverket 

Offentliggörande av Nyemissionens utfall:  Senast 8 maj 2015  
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| Investment Case 

 

• Världsledande produkt och tjänst 

Brighter ligger i framkanten för att förbättra livskvalitén för diabetespatienter. 
Det finns idag ingen produkt på marknaden som kombinerar mätning, loggning 
och injicering med automatisk trådlös informationsöverföring likt produkten 
nästa generations Brighter One. Att dessutom kunna dela loggen till den man 
vill, analysera och koppla ihop den med annan hälsoinformation gör helheten 
inte bara unik, utan banbrytande. 

• Tydlig kundnytta och effektivitet  

Genom att använda nästa generations Brighter One så ökar patientens 
möjlighet att påverka sitt välmående, till en förutbestämd kostnad. Med nästa 
generations Brighter One och The Benefit Loop™ är ambitionen att både öka 
effektiviteten av behandlingen och sänka kostnaden. 

• God positionering inför framtidens utveckling av individanpassad vård  

Bolaget har intagit en position i framkant inom eHälsa och är väl förberett för 
den stundande utvecklingen inom e-tjänstesamhället där det uppskattas att 50 
miljarder apparater av olika slag kommer vara uppkopplade mot nätet 2020. 

• Stor och växande marknad  

Marknaden för produkten nästa generations Brighter One™ utgörs av samtliga 
insulininjektionsberoende diabetespatienter vilka idag uppgår till 143 miljoner. 
Marknadens tillväxt förväntas uppgå till 10-15 procent årligen, främst i 
tillväxtmarknader utanför EU och Nordamerika. 

• Välutvecklad IP-portfölj  

Brighters IP-strategi är väl genomtänkt – den avser i första hand integrationen 
av provtagning, mätning och injektion, inte avgränsat till diabetes. Brighter har 
en offensiv IP-strategi, där kontinuerlig utveckling samt in- och utlicensiering 
ingår som grundpelare. 
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Allmän information 
Detta informationsmemorandum har upprättats såsom information till Brighters aktieägare i samband med Nyemissionen. 
Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Stockholm Corporate Finance, som 
har biträtt styrelsen i Brighter vid sammanställningen av detta informationsmemorandum, har granskat informationen men 
påtar sig inget ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut 
som fattas på grundval av informationsmemorandumet. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller 
något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och 
erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i 
USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta informationsmemorandum eller 
annan information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, 
Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. 
Tvist med anledning av detta informationsmemorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 
De siffror som redovisas i detta informationsmemorandum har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte 
alltid summerar korrekt.  
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Truls Sjöstedt, VD och grundare, Brighter 

 

| VD har ordet 

Brighter har sedan starten 2007 arbetat mot målet att förenkla vardagslivet för människor 
som lever med diabetes. Brighter ser att världen utvecklas i ett högre tempo än någonsin. 
Undersökningar visar att det år 2020 kommer att finnas 26 miljarder enheter som är 
uppkopplade. 15 procent av dessa beräknas utgöras av produkter inom eHälsa och mHälsa 
(mobil hälsa med hjälp av smartphones och så kallade tablets). 

Att Brighter tidigare i år beslutade dra tillbaka lanseringen av Brighter One var ett 
nödvändigt strategiskt val till följd av den extremt snabba utveckling vi nu ser inom eHälsa 
och mHälsa – det är en global marknad som värderas till 160 miljarder dollar redan i år.  

Brighter ska alltid leda utvecklingen och möta morgondagens förväntningar. Jag ser därför 
fram mot att utveckla en bättre och mer konkurrenskraftig produkt som är uppkopplad och 
levererar ett avsevärt mycket högre värde änden första generationens Brighter One.  

Nästa generations Brighter One förenklar inte bara livet för den som lever med diabetes utan 
skapar också helt nya förutsättningar för kommunikationen mellan patient, sjukvård, 
anhöriga och många andra intressenter. 

 Det vi kallar för ”The Benefit Loop™”, där patientens egenproducerade data om sin hälsa 
och hur han eller hon hanterar sin sjukdom, förs in i andra system vilket garanterar högre 
kvalitet på behandlingen. Om patienten vill kan den bidra med sina data och skapa 
förutsättning för bättre och snabbare 
forskningsresultat, vilket kan vara till stort gagn 
både för samhället och läkemedelsindustrin, 
samt för patienten själv.  

Brighter tar strategiska beslut för att möta 
denna utveckling och för att säkra sin position 
på den växande marknaden för mHälsa. Viktiga 
beslut i detta arbete är den genomförda 
utvecklingen av ett nytt 
kvalitetssäkringssystem under insyn av TÜV 
SÜD, valet av våra utvecklingspartners Helbling 
och Veryday som är ledande inom sina 
områden och de goda relationer vi utvecklat 
med globala IT-aktörer med ledande expertis 
inom mHälsa.  

Brighters uppgift är att göra det enklare för 
patienterna att sköta sin sjukdom och 
samtidigt öka friheten genom de möjligheter 
den uppkopplade nästa generations Brighter 
One kommer att tillföra den enskilde patienten 
och samhället i stort.
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| Villkor och 
anvisningar 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 14 
april 2015 är aktieägare i Brighter AB äger 
företrädesrätt att teckna units i Brighter 
AB utifrån befintligt aktieinnehav.  

UNITRÄTTER (”UR”) 
Aktieägare i Brighter AB erhåller för varje 
(1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs 
fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.  

UNIT 
Varje unit består av fyra (4) aktier samt en 
(1) teckningsoption. En (1) 
teckningsoption berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie i Brighter AB. 

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 4,80 SEK per unit, det 
vill säga 1,20 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen är den 
14 april 2015. Sista dag för handel i 
Brighter ABs aktie med rätt till deltagande 
i Företrädesemissionen var den 10 april 
2015. Första dag för handel i Brighter ABs 
aktie utan rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen var den 13 april 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECKNINGSTID 
Teckning av units ska ske från och med 
den 17 april 2015 till och med den 4 maj 
2015. Styrelsen har rätt att förlänga 
teckningstiden. Vid en eventuell 
förlängning av teckningstiden ska detta 
meddelas senast den 4 maj 2015. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt 
värde. Efter teckningstiden kommer 
outnyttjade uniträtter, utan avisering från 
Euroclear, att bokas bort från 
aktieägarnas VP-konton. 

Observera att teckningstiden kan bli 
något kortare för förvaltarregistrerade 
aktieägare till följd av förvaltarens 
administrationsgång. 

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR) 
Handel med uniträtter kommer att ske på 
First North från och med den 17 april 2015 
till och med den 29 april 2015. 
Värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd handlägger förmedling av köp 
och försäljning av uniträtter. Den som 
önskar köpa eller sälja uniträtter ska 
därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Uniträtter som ej 
utnyttjas för teckning i 
Företrädesemissionen måste säljas senast 
den 29 april 2015 eller användas för 
teckning av units senast den 4 maj 2015 
för att inte bli ogiltiga och förlora sitt 
värde. 
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EMISSIONSREDOVISNING OCH 
ANMÄLNINGSSEDLAR 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för 
aktieägare som på ovan nämnda 
avstämningsdag är registrerade i den av 
Euroclear för Brighter ABs räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning, särskild 
anmälningssedel 1 och 2 samt 
sammanfattning av memorandum. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat erhållna uniträtter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken särskilt förda förteckningen 
över panthavare med flera, erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av uniträtter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

De aktieägare som är 
förvaltarregistrerade erhåller en 
sammanfattning av memorandum. 
Teckning och betalning med stöd 
respektive utan stöd av företrädesrätt ska 
ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. 

TECKNING MED STÖD AV 
FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning med stöd av företrädesrätt ska 
ske genom samtidig kontant betalning 
senast den 4 maj 2015. Teckning genom 
betalning ska göras antingen med den, 
med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln 1 enligt 
följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi 

I de fall exakt samtliga på 
avstämningsdagen erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning ska endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom kontant  

betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska 
då ej användas. Observera att teckning är 
bindande. 

2) Särskild anmälningssedel 1 

I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, 
eller av annan anledning ett annat antal 
uniträtter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen 
utnyttjas för teckning, ska den särskilda 
anmälningssedeln 1 användas som 
underlag för teckning genom kontant 
betalning. Aktieägaren ska på särskild 
anmälningssedel 1 uppge det antal units 
som denne tecknar sig för och på 
inbetalningsavin fylla i det belopp som ska 
betalas. Betalning sker således genom 
utnyttjande av inbetalningsavin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende.  

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas 
från Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) på 
nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel ska i samband med 
betalning skickas eller lämnas på 
nedanstående adress och vara Aktieinvest 
tillhanda senast klockan 17.00 den 4 maj 
2015. Det är endast tillåtet att insända en 
(1) särskild anmälningssedel 1. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan 
avseende. Observera att teckning är 
bindande. 

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 STOCKHOLM 
Telefon: 08-5065 1795 
Fax: 08-5065 1701 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall Företrädesemissionen inte blir 
fulltecknad genom teckning med stöd av 
uniträtter kommer tilldelning att ske utan 
stöd av uniträtter. Anmälan om teckning 
utan stöd av uniträtter ska göras under 
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samma tidsperiod som teckning med 
företrädesrätt. För direktregistrerade 
aktieägare ska anmälan om teckning 
göras på särskild anmälningssedel 2 som 
finns tillgänglig på Brighter ABs hemsida 
eller kan erhållas från Aktieinvest. 
Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest 
tillhanda senast klockan 17.00 den 4 maj 
2015. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna 
att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan 
avseende. Observera att teckning är 
bindande. Förvaltarregistrerade 
aktieägare tecknar via sin förvaltare. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN 
FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av units 
tecknade utan företrädesrätt lämnas 
genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalning ska ske enligt 
besked på avräkningsnota, dock senast tre 
dagar från utfärdande av besked om 
tilldelning. Något meddelande lämnas ej 
till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs 
ej likvid i rätt tid kan tecknade units 
komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta 
erbjudande, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa units komma 
att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Tilldelning sker på 
följande grunder: 

I. I första hand tilldelas dem som 
tecknat units med stöd av 
uniträtter och för det fall dessa inte 
kan erhålla full tilldelning ska 
tilldelning ske i förhållande till 
deras teckning med stöd av 
uniträtter och, om detta inte är 
möjligt, genom lottning. 

 
II. I andra hand tilldelas andra 

personer som tecknat units utan 
företrädesrätt.  För det fall dessa 
inte kan erhålla full tilldelning ska 

tilldelning ske i förhållande till det 
antal units som var och en har 
tecknat och, om detta inte är 
möjligt, genom lottning. 

 
III. I sista hand tilldelas garanter med 

fördelning i förhållande till ställda 
garantiutfästelser och, om detta 
inte är möjligt, genom lottning. 

TILLDELNING I 
ÖVERTECKNINGSEMISSIONEN 
För det fall samtliga tecknare inte kan 
erhålla full tilldelning ska tilldelning i 
första hand ske till dem vilka även tecknat 
units med stöd av uniträtter i 
Företrädesemissionen. För det fall dessa 
inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning 
ske i förhållande till det antal units som 
var och en har tecknat utan företräde i 
Företrädesemissionen och, om detta inte 
är möjligt, genom lottning. Tilldelning i 
andra hand sker till annan som tecknat 
units i Företrädesemissionen utan stöd av 
uniträtter och för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, tilldelning ske i 
förhållande till det antal units som var och 
en har tecknat och, om detta inte är 
möjligt, genom lottning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser 
dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 
Australien) och vilka äger rätt att teckna 
units i emissionen, kan vända sig till 
Aktieinvest FK AB på telefon ovan för 
information om teckning och betalning. 

BETALD TECKNAD UNIT (BTU) 
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse på att inbokning 
av betalda tecknade units (BTU) skett på 
tecknarens VP-konto. Tecknade units är 
bokförda som BTU på VP-kontot tills 
emissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket.  
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HANDEL I BTU 
Handel i BTU kommer att ske på First North 
från och med den 17 april 2015 till och 
med att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. 

LEVERANS AV AKTIER OCH 
TECKNINGSOPTIONER 
Så snart emissionen registrerats vid 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av 
maj 2015, ombokas BTU till aktier 
respektive teckningsoptioner utan särskild 
avisering från Euroclear. För de aktieägare 
som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information 
från respektive förvaltare. 

HANDEL I TECKNINGSOPTIONER (TO) 
Teckningsoptionerna avses upptas till 
handel på First North från och med 8 juni 
2015. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
EMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden 
avslutats kommer Brighter AB att 
offentliggöra utfallet av emissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt 
på Brighter ABs hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 

Aktierna och teckningsoptionerna ges ut 
under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt. 

RÄTT TILL UTDELNING 
De erbjudna aktierna medför rätt till andel 
i Bolagets vinst första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att teckningen 
verkställts. Utbetalning av eventuell 
utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet 
med respektive förvaltares rutiner. 

EMISSIONSGARANTI 
Brighter har mottagit garantiavtal, 
teckningsförbindelser samt 
avsiktsförklaringar uppgående till drygt 80 
procent av Företrädesemissionens högsta 
belopp. För mer information om 
avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser 
och garantier se avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information” på sidan 
45. 
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| Definitioner 

”Brighter” eller ”Bolaget” 
Brighter AB (publ), org. nr 556802-6891, inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av 
sammanhanget. 

”Euroclear” 
 Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.      

“Företrädesemissionen” 

Företrädesemissionen om ca 16,3 MSEK motsvarande maximalt 3 391 218 units. 

”Informationsmemorandumet” 

Detta informationsmemorandum. 

”Nasdaq First North” 
Marknadsplatsen First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB, org.nr 556420-8394. 

”Nyemissionen” 

Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen. 

”Överteckningsemissionen” 
Den riktade emissionen om 3 MSEK motsvarande maximalt 625 000 units. 
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| Brighter i korthet 

OM BRIGHTER 
Brighter AB grundades 2007 för att 
utveckla en metod för att underlätta för 
diabetiker att kontrollera och behandla 
sin sjukdom. Grundpatentet blev 
startskottet till själva produktarbetet som 
omfattar en bredare plattform som kan 
appliceras även på andra sjukdomar än 
diabetes där läkemedel inte kan tas oralt 
utan måste injiceras. Många kroniska 
sjukdomar kräver ständig tillgång till 
medicin, tester, analys och det är här 
Brighters eHälsolösning kan 
revolutionera patientens tillvaro i 
avseende på bekvämlighet, effektivitet, 
enkelhet samt vårdkvalitet. 

PRODUKTEN 
Brighter utvecklar en portabel integrerad 
lösning för att underlätta hantering och 
kontroll av insulinbehandlad diabetes. 
Nästa generations Brighter One 
integrerar, förutom de viktigaste 
funktionerna för att hantera 
behandlingen, även kopplingen mot 
framtidens eHälsosystem. Med enheten 
kan patienten mäta blodglukosvärdet, 
dosera och injicera insulin samt få 
informationen automatiskt lagrad. 
Brighters patent ger ensamrätt till 
världens första lösning som tillåter 
användaren att mäta blodglukos och 
injicera insulin samt automatiskt logga 
blodglukosvärden och faktiska 
insulindoser i en och samma enhet. Med 
en enkel knapptryckning kan patienten 
se senaste blodsockervärde, 
insulinmängd och när injektionen togs. 
Eftersom den loggade informationen 
automatiskt förs över till andra digitala 
enheter via molnet kan patienten följa 
upp informationen själv eller dela den  

 

 

med anhöriga och vårdgivare. Nästa 
generations Brighter One passar till 
några av de vanligaste 
insulinampullerna på marknaden och 
därmed de vanligaste 
behandlingsregimerna. Funktionen för 
att ta blodprov och blodglukosvärden 
används tillsammans med Brighters 
speciellt utvecklade teststicka.  

Produkten kommer att skapa stora 
värden för patientens välbefinnande 
med enkelheten som erbjuds – dessutom 
tillkommer ökad effektivitet, sänkta 
behandlingskostnader och reducerade 
senkomplikationer (följdsjukdomar). 

KUNDER OCH MARKNAD 
Enligt International Diabetes Federations 
(”IDF”) estimat lider cirka 8,3 % av 
jordens befolkning av någon typ av 
diabetes vilket omfattar cirka 387 
miljoner människor. Av dessa behandlas 
37 % eller 143 miljoner med insulin. IDF 
estimerar att nära hälften av världens 
diabetiker är odiagnostiserade. 
Beräknad tillväxt på cirka 10-15 % per år 
gör att antalet insulinbehandlade 
diabetiker beräknas stiga med cirka 18 
miljoner individer per år under de 
kommande åren.  År 2035 beräknas 
gruppen diabetespatienter stigit med 
cirka 205 miljoner individer till nära 600 
miljoner. Sjukvårdskostnaderna för 
diabetes, stod 2014, för 11 % av den 
totala sjukvårdskostnaden bland vuxna 
globalt sett vilket ger en klar bild om 
omfattningen av diabetesmarknaden. 
Bolaget är väl positionerat gällande de 
nya marknadstrender som råder inom 
området individanpassad vård där 
patientens autonomi och proaktiva vård 
står i centrum. 
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| Inbjudan till teckning av units 

Styrelsen i Brighter har den 30 mars 2015 beslutat att genomföra en Företrädesemission av 
units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, samt, vid 
överteckning av densamma, en Överteckningsemission, bestående av aktier och 
teckningsoptioner, om ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i 
Nyemissionen kan Brighter tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12 MSEK. För varje 
aktie i Brighter som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 14 april 
2015, erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Bolaget 
till teckningskursen 4,80 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.  

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 678 
243,60 SEK genom emission av 13 564 872 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 
ytterligare 169 560,90 SEK.  

Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 16 277 846,40 
SEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK 
varav garantikostnader utgör cirka 1 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i 
samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras ytterligare mellan 4 069 
461,60 SEK och 10 173 654,00 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att 
inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 44 procent, beräknat efter registrering av 
Företrädesemissionen hos Bolagsverket. 

Vid full teckning i Överteckningsemissionen tillförs Bolaget 3 000 000,00 SEK före 
emissionskostnader, varvid Bolagets aktiekapital kommer att öka med 125 000,00 SEK. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Överteckningsemissionen tillförs Bolaget 
ytterligare mellan 750 000,00 SEK och 1 875 000,00 SEK, varvid Bolagets aktiekapital 
kommer att öka med 31 250,00 SEK. 

Teckningsperioden löper från och med den 17 april 2015 till och med den 4 maj 2015, med 
rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden. 

I Företrädesemissionen har erhållits teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från 
Bolagets större aktieägare samt garantiutfästelser från externa investerare och befintliga 
aktieägare motsvarande drygt 80 procent av Företrädesemissionen. För mer information om 
avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantier se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information” på sidan 45. 

STYRELSENS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 
Styrelsen för Brighter inbjuder härmed aktieägarna, i enlighet med villkoren i detta 
Informationsmemorandum, att med företrädesrätt teckna units. Utfallet i Nyemissionen 
kommer att offentliggöras på Brighters hemsida (www.brighter.se/emission2015) samt 
genom pressrelease inom en vecka efter teckningstidens utgång. 
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STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN 
Styrelsen för Brighter är ansvarig för innehållet i Informationsmemorandumet. Information 
om styrelseledamöterna i Brighter finns under avsnittet ”Styrelse, ledning och revisorer” på 
sidan 29 i Informationsmemorandumet. Styrelsen för Brighter försäkrar härmed att styrelsen 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 
 
Stockholm, 16 april 2015  

 

Brighter AB (publ)  
 
Styrelsen 
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| Bakgrund och motiv 

Styrelsen i Brighter beslutade den 30 mars 2015 att genomföra en Företrädesemission av 
units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, samt, vid 
överteckning av densamma, en Överteckningsemission, bestående av aktier och 
teckningsoptioner, om ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i 
Nyemissionen kan Brighter tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12,1 MSEK. 

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera utvecklingen av nästa generations 
Brighter One, vilken via en egen 3G-uppkoppling, utöver grundfunktionerna provtagning, 
mätning, injektion och loggning kommer att erbjuda patienter, vårdgivare, betalare, forskare 
och andra intressenter, tillgång till värdefull data för att effektivisera och förbättra vården 
av i första hand diabetes. 

Kapitalanskaffningen skapar utrymme för Bolaget att satsa fullt ut på att tidigarelägga 
utvecklingen av nästa generations Brighter One™. Brighter har under våren redan inlett ett 
antal viktiga samarbeten inom bl.a. industridesign, molntjänster och design & development, 
vilket bäddar för ett intensivt 2015. Brighter skall, när nästa generations Brighter One 
lanseras, möta både patientens förväntansnivåer av eHälsa och mHälsa såsom vårdens 
möjlighet att implementera det nya flödet av relevant data för behandling av diabetes som 
den kommer att erbjuda. 

 

Stockholm, 16 april 2015  

 

Brighter AB (publ)  

 

Styrelsen 
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| Historisk överblick 

2007  Affärsidéen 

2007 juli  Bolagsregistrering 

2007 aug  Första patentansökan 

2007 okt  Finansieringsrunda ALMI 

2008 maj  Vinnare European Business Plan of the Year 2008 

2008 okt  Antaget som STING-företag 

2009  Finansieringsrunda ALMI + Innovationsbron 

2010  Finansieringsrunda affärsänglar + Bonnier 

2011 apr  Europeiskt patent beviljat 

2011 dec  Avtal med Rubin Medical + första ordern 

2012 feb  IPO AktieTorget 

2012 sep  Patent i Kina 

2012 dec  Företrädesemission om ca 2,1 MSEK 

2013 sep  Patent i Japan 

2013 nov Leverantörsavtal All Medicus (teststickor) samt Ucaretron 
(blodglukosmätare) 

2014 jan-feb Företrädesemission om ca 10 MSEK + riktad emission om ca 25 
MSEK 

2014 mar  Byte av marknadsplats, från AktieTorget till Nasdaq First North
  

2015 feb Lansering av första generationens Brighter One avbruten 

2015 apr-maj Företrädesemission av units om 16,3 MSEK, samt vid överteckning 
av densamma, en Överteckningsemission om 3 MSEK. 

 

| Organisation 

Brighter AB 

Brighter AB org. nummer 556736-8591, är moderbolag i en koncern som för närvarande 
består av dotterbolaget Brighter One AB med org. nummer 556971-7274. Brighter One AB är 
helägt av Brighter AB. 
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| Marknad och konkurrens 

MARKNADSÖVERSIKT 

Introduktion till mHälsa 

Befolkningen blir allt äldre vilket skapar 
stort tryck på vården. I Sverige är 
vårdens andel av BNP strax över 9 
procent och skulle vårdvolymerna öka 
skulle det krävas stora skattehöjningar 
för matcha behoven. Detta betyder att 
vården måste bli effektivare. På många 
håll i världen är vårdkostnaderna ännu 
högre än i Sverige så det finns ett stort 
globalt behov av lösningar som dämpar 
utvecklingen av ökade vårdkostnader. Ny 
teknik som avlastar vården från 
rutinbesök, kontroller, loggningar etc kan 
frigöra resurser till mer kvalificerad vård. 
Samtidigt får patienterna större frihet. 

Förenklade och automatiska vårdrutiner 
får större kraft när de kan processa och 
vidarebefordra information. Enligt 
konsultbolaget Gartners uppskattningar 
kommer det att finnas 26 miljarder 
uppkopplade apparater i världen redan 
om fem år. 15 procent av dessa kommer 
att användas inom vården. 

 

 

 

 

 
 
 

Förutom patienterna och deras 
anhöriga, vården och samhället, så vill 
många andra delar av samhället snabbt 
bygga upp fungerande lösningar för 
mHälsa. Nedan beskrivs några av de 
viktigaste intressenterna och deras 
drivkrafter: 

• IT-industrin 

Vården har ofta många olika system som 
gör ungefär samma sak och har inte 
sällan också bräcklig och fragmentarisk 
infrastruktur. mHälsa kan fungera som 
en katalysator för vården att 
modernisera sina underliggande IT-
system, samtidigt som alla nya system 
för mHälsa i sin tur också kräver nya IT-
system och specialistkompetens.  

De kostnadsbesparingar vården kan 
vinna genom mHälsa kan bekosta delar 
av en efterlängtad modernisering av 
vårdens IT-system.  

• Telekombolagen 

mHälsa får mest kraft när information 
delas vilket ökar trafikvolymer i telenäten. 
Jorden kommer att ha cirka 7,5 miljarder 
människor om fem år, men samtidigt 
kommer vi då att ha cirka 26 miljarder 
enheter som är uppkopplade mot nätet. 
15 procent av dessa enheter kommer att 
handla om mHälsa. De kommer att 
generera stora dataströmmar. 
Telebolagens leverantörer, som Ericsson, 
ser också ökade trafikvolymer som något 
positivt – det ökar telebolagens behov av 
att modernisera och uppgradera sina 
nät. 
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• Läkemedelsindustrin 

De som utvecklar, marknadsför och säljer 
läkemedel har sällan direkt kontakt med 
patienterna. Det vill läkemedelsbolagen 
gärna ha, av flera olika skäl. Dels kan det 
fördjupa relationen mellan patienten och 
dennes behandling. Men mHälsa kan 
också öka kvaliteten på utvecklingen av 
nya preparat. Man kan följa patienter 
och kontrollgrupper i kliniska tester i stort 
sett online, vilket minskar risken att man 
får ett tveksamt underlag för 
utvärderingen. Att patienter glömmer att 
ta sin medicin eller struntar i 
instruktioner om kosthållning och annat 
under studier är ett stort problem idag. 

 
Introduktion till sjukdomen diabetes 
Diabetes är en endokrin sjukdom, där 
blodets innehåll av socker (glukos) är 
förhöjt. Blodets halt av glukos 
(blodsockernivån) stiger om kroppen har 
brist på eller saknar hormonet insulin, om 
kroppen har ett större insulinbehov än 
vad bukspottkörteln klarar att producera, 
eller om kroppens känslighet för insulin 
är nedsatt så att det tillgängliga 
insulinet inte kan tas upp av vävnaderna. 
Det finns flera olika former av diabetes, 
varav de två vanligaste är typ 1-diabetes 
och typ 2-diabetes. Därutöver finns 
bland annat graviditetsdiabetes och 
sekundär diabetes. 

Diabetes tillhör en av de vanligaste och 
snabbast växande sjukdomarna i 
världen. International Diabetes  

 
Foundation uppskattade antalet 
diabetiker under 2014 till 387 miljoner. 

Typ 1-diabetes 

Typ 1-diabetes uppstår när blodets halt 
av socker stiger på grund av att kroppen 
saknar eller har nedsatt produktion av 
hormonet insulin. Kroppens egen 
reglering av blodsockernivån måste 
därför ersättas av att den drabbade 
mäter blodsockernivån och injicerar 
insulin efter behov, vilket är en sedan 
länge accepterad och praktiserad 
behandlingsform. 

Näst efter Finland och Sardinien har 
Sverige den högsta andelen 
nyinsjuknade diabetespatienter i världen 
av denna typ då omkring 700 personer 
insjuknar varje år. Det finns ingen 
könsskillnad – sjukdomen är alltså lika 
vanlig hos pojkar som hos flickor. Det är 
vanligast att barn får diabetes under 
förpuberteten, men en betydande ökning 
ses också bland yngre barn i 
förskoleåldern. 

Den årliga ökningen av nyinsjuknade 
inom typ 1-diabetes är omkring 2-3 
procent. Totalt finns i Sverige omkring 50 
000 personer med typ 1-diabetes, varav 
ca 3 000 är barn eller ungdomar. 

Typ 2-diabetes 

Typ 2-diabetes är ett tillstånd då 
kroppens känslighet för insulin är 
nedsatt. Bukspottkörtelns produktion av 
insulin är normal eller förhöjd men 
däremot har insulinet minskad effekt på 
vävnaderna i kroppen, och 
blodsockerhalten förblir därför hög. 
Orsaken är att cellernas 
insulinreceptorer av okända anledningar 
inte längre svarar på insulin, och därför 
tar inte cellerna upp glukos från blodet. 
Typ 2-diabetes behandlas därför inte 
huvudsakligen med insulininjektion, även 
om det numera är ganska vanligt även 
med insulininjektioner som komplement 
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till behandling med tabletter (ungefär en 
tredjedel av alla typ 2-diabetiker är 
insulinbehandlade).  

Typ 2 -diabetes är den vanligaste 
diabetestypen. Tidigare kallades denna 
typ ofta för åldersdiabetes, men den går 
numera under namnet livsstilsdiabetes. 
Den drabbar vanligen vuxna och äldre 
personer. I Sverige uppskattas antalet 
fall till minst 300 000. Under senare år 
har studier i framför allt USA visat på en 
dramatisk ökning av typ 2- diabetes 
också bland tonåringar och även i 
stigande grad bland barn. Även i 
regioner där man frångår sin 
traditionella livsstil (t.ex. Indien och Kina) 
till en mer ”västorienterad” livsstil med 
snabbmat och stillasittande ses en 
dramatisk ökning av typ 2-diabetes. 
Antalet diabetiker i Kina har under de 
senaste sju åren vuxit med 30 procent. 
Redan 2010 var Kina det land med flest 
diabetiker i världen, då beräknades 
minst 92 miljoner vara drabbade och 
utvecklingen förväntas fortsätta. Denna 
påtagliga förändring hänger alltså 
främst samman med förändrad livsstil. 
Stort kalori- och fettintag, bristande 
motion och framför allt betydande 
övervikt – problem som ses i allt yngre 
åldersgrupper. Typ 2-diabetes har blivit 
en av de stora folksjukdomarna och 
enligt Världshälsoorganisationen står 
världen inför en global epidemi.

Diabetesprevalens och typvariation 

Såväl typ 1- som typ 2-diabetes ökar 
ständigt i världen. Varför typ 1-diabetes 
ökar är okänt. Att typ 2-diabetes ökar 
beror delvis på att befolkningarna blir 
allt mer överviktiga och motionerar för 
lite. IDF beräknar den globala 
diabetesprevalensen till 8,3 procent 
under 2014 vilket motsvarar ca 387 
miljoner människor. Enligt 
Diabetesförbundet har ca 450 000 
svenskar diabetes, varav 100 000 antas 
gå utan diagnos. 
 
Alla typ 1-diabetiker behandlas med 
insulin och dessa utgör ca 5 procent av 
världens diabetiker. För typ 2-
diabetikerna varierar 
behandlingsrekommendationerna för när 
insulinbehandling inleds, den 
amerikanska rekommendationen är att 
alla skall insulinbehandlas, till skillnad 
från Europa där det generellt 
rekommenderas att insulinbehandling 
inleds först efter att kognitiv behandling 
inte bedöms räcka till. En försiktig 
bedömning från Bolagets sida är att 
ungefär 33 procent av typ 2-
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Källa: IDF Diabetes Atlas 2014 

diabetikerna behandlas med insulin, 
vilket sammanslaget med andelen typ 1-
diabetiker betyder att ungefär 37 
procent av världens diabetiker 
behandlas med insulin och det är denna 
grupp som utgör Brighters huvudsakliga 
marknad.  

Brighters målmarknad 

Med cirka 387 miljoner diabetiker, varav 
Brighter uppskattar att cirka 37 procent 
är insulinbehandlade, kan marknaden för 
nästa generations Brighter One 
beskrivas som gigantisk. Något som bör 
beaktas är att Brighter främst riktar sig 
mot diabetiker som tar ansvar för sin 
sjukdom och som därmed är måna om 
att sköta sin behandling enligt de 
rekommendationer som vårdpersonalen 
ger. Detta innebär att Brighters produkt 
är en nischprodukt och inte 
nödvändigtvis kommer att användas av 
den stora majoriteten av 
insulinbehandlade diabetiker. Utifrån 
Bolagets perspektiv är det rimligt att 
anta att en diabetiker som använder sig 

av nästa generations Brighter One mäter 
sitt blodsockervärde sig ca sex gånger 
om dagen och att den vill uppgradera 
sin utrustning var 18-24 månad. 
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Typ 1 Typ 1 Totalt

Potentiell marknad
143 miljoner diabetiker

• Enligt Bolagets estimat 
injicerar cirka 20 miljoner 
diabetiker insulin mer än fyra 
gånger per dag 

Typ 2 Typ 2 
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Marknadstrender 

I vissa regioner, framförallt 
Skandinavien, har andelen drabbade 
historiskt sett alltid legat på en hög nivå. 
Senare tids studier visar emellertid att 
incidensen, det vill säga det årliga 
antalet insjuknande patienter per 100 
000 invånare har fördubblats sedan 
slutet av 1980-talet, inte bara i Sverige, 
utan även i andra delar av världen. 
Under de gångna två decennierna har 
antalet nyinsjuknade nästan fördubblats 
och den årliga ökningen av nyinsjuknade 
är omkring 2-3 procent.  

IDFs prognos är att diabetes kommer att 
öka signifikant i framtiden och antalet 
diabetiker uppskattas vara nära 600 
miljoner år 2035. Bakgrunden till den 
ihållande ökningen kan härröras till 
utvecklingsländers allt högre 
levnadsstandard och en mer 
västorienterad livsstil med mindre fysisk 
aktivitet och högt kaloriintag.  

Diabetesrelaterade utgifter för 
sjukvården utgör en stor del av de totala 
sjukvårdskostnaderna i alla 
industriländer och numera även i många 
utvecklingsländer. I diagramet i högra 
kolumnen på denna sida åskådliggörs 
dessa kostnader utslaget på ett antal 
länder och regioner. 

Bolagets egna fokusgrupper vid 
Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, 
Karolinska Sjukhuset samt fristående 
patientintervjuer pekar på ett stort behov 
för Bolagets produkter.  

Även marknaden i stort för så kallad 
personalized medicine eller 
individanpassad vård är på ständig 
uppgång och redan under 2015 
estimeras den av The GSM Association 
uppgå till 160 miljarder USD.   
 
Den globala marknaden för 
diabetesvårdsenheter drivs främst av 
ökande tekniska framsteg , ökad  
 
 

 
förekomst av diabetes , ökad ålder bland 
befolkningar , ökad medvetenhet om 
bättre diabeteshantering samt 
produktinnovation. 
Även ökad medvetenhet hos patienterna i 
kombination med stora tekonlogiska 
framsteg ger en ökad efterfrågan av 
snabbare , säkrare och effektivare 
metoder för diagnosticeing och 
behandling av diabetes vilket enligt 
Transparency Market Research kommer 
att leda till stor ökning i nyttjandegrad 
av diabetesvårdsenheter. 
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KONKURRENS 

De huvudsakliga leverantörerna av 
blodsockermätare är Roche, Lifescan, 
Bayer och Abbott som gemensamt 
kontrollerar ca 70-90 procent av 
marknaden. 
De insulinproducerande bolagen Novo 
Nordisk, Sanofi-Aventis och Eli Lilly tillhör 
några av de största leverantörerna till 
sjukförsäkringssystemen även av 
injektionshjälpmedel såsom 
insulinpennor. Deras intäkter från dessa 
är dock mycket små i relation till deras 
intäkter från försäljningen av insulin. 
Brighters produkt understödjer den 
befintliga marknadsmodellen för de 
läkemedelsbolag som producerar insulin 
genom att tillverka hjälpmedel som 
passar samtliga modeller av ampuller. 
Därigenom utgör inte Brighter ett hot för 
dessa bolag, utan tvärtom, då frekvent 
mätning av blodsocker tros föranleda en 
ökad dosering av insulin. Bolaget 
bedömer att incitamentet för 
läkemedelsbolagen att gå in på den 
medicintekniska marknaden som Brighter 
befinner sig på är låg trots att de 
adresserar samma kundsegment. Detta 
beror enligt Bolagets erfarenhet på att 
det ofta anses mer prestigefullt att sälja 
läkemedel än medicinteknik. 
  
Vidare, bland de medicinteknikbolag som 
säljer produkter för blodsockermätning 
finns det ingen som erbjuder en produkt 
som är en rak konkurrent till Brighters. 
Nästa generations Brighter One 
beräknas kunna adressera segment 
bland alla befintliga aktörers kunder, 
men genom att ej påverka något av de 
etablerade bolagens kundsegment så 
beräknas inte nästa generations Brighter 
One att utmålas som en större 
konkurrent initialt.  
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| Verksamhet 

AFFÄRSIDÉ 
Brighter skall utveckla tjänster och 
produkter som fyller ett tydligt och lätt 
identifierbart användarbehov i 
vårdkedjan. 

AFFÄRSMODELL 
Nästa generations Brighter One kommer 
säljas som en prenumerationstjänst till 
en fast avgift för patient, 
försäkringsbolag eller landsting. Utöver 
detta kommer ett antal tilläggstjänster 
finnas tillgängliga. På marknader som så 
kräver kommer traditionella 
försäljningstekniker nyttjas. 
Att licensiera ut rättigheter till Bolagets 
plattform är en kompletterande del av 
Brighters affärsmodell. En essentiell 
parameter är att kontinuerligt utveckla 
sin IP-portfölj både genom egna 
ansökningar och inlicensiering, 
exempelvis den som Bolaget har 
avseende mikronålsteknologi för mätning 
av glukosvärde. Genom att kontinuerligt 
bedriva forskning och produktutveckling 
planerar Bolaget att regelbundet kunna 
lansera nya innovativa produkter inom 
medicinteknik. 

VISION 
Styrelsens samt ledningens vision och 
målsättning är att Brighter ska växa 
globalt och vara ett starkt varumärke 
som kännetecknas av att Bolaget förenar 
smart teknik med innovativ design i 
attraktiva produkter som levererar värde 
till Bolagets ägare. Produktmässigt skall 
Brighter skapa plattformar för att 
effektivt kunna leverera flera 
generationer av produkter på ett 
kostnadseffektivt sätt. Visionen för  

 

 

 

 
 

 

 
Bolaget är att bli en stark global spelare 
med betydande marknadsandelar i såväl 
utvecklade som tillväxtmarknader, och 
att genom det kunna både bidra till 
bättre liv för sina kunder samt hög 
finansiell avkastning för sina investerare. 

STRATEGI 
Styrelsen har fastslagit fyra grundpelare 
rörande Brighters strategiska plan: 

• Litet tänker stort 
• Dra nytta av existerande 

lösningar 
• Långsiktighet 
• Sikta globalt 

Litet tänker stort 

Bolaget har en relativt begränsad 
hemmamarknad som kräver att redan 
från start titta utanför landets gränser 
om man har stora tillväxtambitioner. 
Medarbetarnas och styrelsens 
mångåriga erfarenhet från branschen 
samt kompletterande kompetensnätverk 
gör att det har funnits ingångar globalt 
från start. Kompetenta partners och 
leverantörer har gjort att Bolaget kunnat 
komma långt trots en liten egen 
organisation. Trots en kommande 
organisationstillväxt siktar Bolaget på att 
fortsätta ha en koncentrerad kärna av 
kompetenta medarbetare som, i 
kombination med kompetenta partners 
och distributörer, gör att Brighter kan 
växa till ett betydande globalt företag 
utan att behöva bära den stora 
organisationens kostnader. 
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Dra nytta av existerande lösningar  

Bara för att en viss teknik är ny innebär 
det inte att den är bättre, säkrare, 
roligare eller mer lönsam. Brighter 
utnyttjar befintlig teknik som är prövad 
och godkänd i så stor utsträckning som 
möjligt i produktutvecklingen. Detta ger 
kortare ledtider och kostnadseffektiva 
inköp. För att hantera detta krävs 
emellertid en förståelse för tekniken och 
teknikutvecklingen – vilket Bolaget har. 

En annan viktig aspekt är 
ersättningsfrågan, det vill säga hur 
Brighter skall få betalt av 
försäkringssystemen, såväl offentliga 
som privata. Bolaget har internt och 
genom nätverk ingående och relevant 
kunskap för viktiga marknader som EU 
och USA, men också för tillväxtländer 
som Kina och Indien. Kombinationen av 
kunskap och kompetenta 
marknadspartners gör att det går att 
planera väl när det gäller prissättningen 
samt hur produkterna kan anpassas till 
att tillvarata olika marknaders 
existerande möjligheter till ersättning på 
ett effektivt sätt. 

Långsiktighet 

Brighters produkter och tjänster kommer 
att forma människors vardag under 
många år. Detta är en insikt som visar 
vikten av att bygga långsiktiga och väl 
fungerande relationer med leverantörer 
och samarbetspartners. Bolaget har 
satsat mycket på att finna rätt partners 
och leverantörer som bedöms kunna 
leverera inte bara idag, utan som också 
kan följa med Bolaget när det växer. 

Att inte bara bygga en produkt utan att 
bygga en plattform att stå på för vidare 
produktutveckling och nya 
applikationsområden sammanfattar den 
andra sidan av myntet, det vill säga 
tekniken som används i Brighters 
produkter och tjänster. Vad Brighter  

 

ämnar att sälja är en konsumentprodukt 
som svarar mot ett medicintekniskt behov 
och även om livslängden är längre än 
många andra produkter så måste 
Bolaget på ett effektivt sätt kunna 
leverera uppföljare för att behålla och 
växa på sina marknader. Brighter ska 
inte bara leverera teknik utan även 
känslan av något nytt, tilltalande och 
väldesignat. Av denna anledning avser 
Brighter att kontinuerligt utveckla och 
introducera nya produkter och 
tillhörande tjänster som hjälper Bolaget 
att växa globalt. 

Sikta globalt 

Trots att Sverige har en relativt hög andel 
diabetiker så återfinns bara ungefär 1,5 
procent av Europas diabetiker inom 
landets gränser. Redan från dag ett har 
Brighter haft siktet inställt på 
världsmarknaden. EU är Bolagets 
”hemmamarknad” med många offentligt 
finansierade ersättningssystem. USA är 
en viktig marknad, men inte avgörande, 
då tillväxten av diabetes framförallt är i 
BRIC-länderna där den mäts till 10-15 
procent per år. Bara i Indien, Kina och 
Brasilien finns idag åtminstone 150 
miljoner diabetiker, vilket kan jämföras 
med 55 miljoner i EU och USA. 

Brighter kommer fokusera på att etablera 
sig på marknader där 
inträdesbarriärerna är låga och därmed 
ger en snabbare volymökning. 
Etablerade, eller om man så vill, mogna 
marknader som EU och USA har 
omfattande strukturer och processer som 
har svårare att ta till sig nya lösningar 
på ett effektivt sätt. Samtidigt har 
många länder, där diabetes växer 
lavinartat, andra förutsättningar att ta 
till sig nya behandlingsformer, teknik, 
lösningar och ersättningsmodeller. 
Dessutom överträffar tillväxten av 
diabetes utbildningstakten av 
vårdpersonal. I denna miljö är Brighter 
en facilitator av effektiv och bra vård. 
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Brighter har tidigt insett vikten av 
samarbete på ett globalt plan. 
Anledningen är att även om diabetes 
drabbar på samma sätt oavsett var man 
än bor så är det skillnad mellan olika 
marknader och kulturer, vilket också 
återspeglas i organisationsuppbyggnad 
och marknadsplanering. Bolaget har haft 
samarbeten med nästan alla kontinenter 
och har haft stor nytta av att egen 
personal från Tyskland, Kina, Finland, 
Singapore och Ryssland har deltagit i 
utvecklingen av både produkter och med 
marknadskunskap.  

PRODUKTEN BRIGHTER ONE 

Den 6 februari 2015 beslutade Brighters 
styrelse enhälligt att avbryta lanseringen 
av första generationens Brighter One. 
Ledningen presenterade 
kvalitetsutvärderingar av den färdiga 
produkten som ej motsvarade 
förväntningarna med rekommendationen 
att avbryta lanseringen. Beslutet var ett 
nödvändigt strategiskt val till följd av den 
extremt snabba utveckling vi nu ser inom 
eHälsa och mHälsa. Den 10 februari 
2015 framställde Brighter 
skadeståndskrav mot den teknikbyrå som 
utvecklat produkten på uppdrag. Denna 
process sker för att tillvarata Brighters 
och därmed aktieägarnas intressen. För 
att inte riskera ett så bra utfall som 
möjligt för Brighter, kan bolaget inte i 
nuläget redovisa i vilka avseenden den 
första generationens Brighter One inte 
motsvarade bolagets kvalitetskrav. Nästa 
generations Brighter One kommer 
tillsvidare vidareutvecklas under det 
befintliga produktnamnet.   

NÄSTA GENERATIONS BRIGHTER 
ONE 
Brighter utvecklar framtidens hjälpmedel 
som förbättrar individens livssituation 
och vardag. Telia rapporterar att hälften 
av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer 
år vara uppkopplade för vård i hemmet 
eller genom mobila enheter inom fem år. 

Brighters mål är att förenkla, effektivisera 
och stärka banden mellan patienten och 
vården genom att utveckla innovationer 
inom eHälsa. Mer specifikt så är det 
nästa generations Brighter One som skall 
utgöra den första pelaren i Brighters 
vision för eHälsa och mHälsa. 

Brighters patent ger ensamrätt till 
världens första lösning som tillåter 
användaren att mäta blodglukos, 
injicera insulin samt logga 
blodglukosvärden och faktiska 
insulindoser i en och samma enhet. 

Industridesign 

Under utvecklingen av nästa generations 
Brighter One kommer Bolaget stärka 
kontrollen av produktdesignen på 
samtliga utvecklingsplan. Designpartners 
kommer följa Brighters egna design- och 
riskhanteringsprocess. Den 20 februari 
2015 anlitades Veryday AB som 
industridesignpartner. Verday är ett 
svenskt industridesignföretag med kontor 
i Stockholm, New York, Shanghai och 
med representation i London. Deras 
arbete har bland annat resulterat i fler 
än 300 patent och företaget tilldelades – 
som första svenska designföretag – det 
prestigefyllda Red Dot Design Team 
Award. Veryday har bland annat 
utvecklat Pfizers injektionspenna 
Genotropin Pen, astmainhalatorn Niox 
Mino för Aerocrine, respiratorn Servoi för 
Siemens samt Roche Accue Check 
insulinpump. 

Produktionssättning 

I den pågående utvecklingen av nästa 
generations Brighter One har Brighter 
tecknat avtal med Helbling, en 
Schweizisk global ingenjörs-, design- och 
innovationsbyrå. I över 20 år har 
Helbling Technik Bern AG hjälpt sina 
kunder med att designa, utveckla, 
produktionssätta och lansera innovativa 
medicintekniska lösningar för att 
förbättra människors livskvalitet. Helbling 
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utmärker sig specifikt inom utveckling av 
medicineringsplattformar, pumpsystem, 
injektionsdon, hörapparater, aktiva 
implantat, kirurgiska instrument och 
integrerade lösningar, inklusive trådlös 
kommunikation för medicintekniska 
produkter för multinationella företag 
såväl som för lovande startup-bolag. 
Samarbetsavtalet med Helbling 
säkerställer precision och kvalitet i 
utvecklingsarbetet och 
produktionssättningen. 

Produktion 

Tillverkning och montering av Brighters 
produkter kommer att ske i Sverige. 
Ansvarig leverantör är Norautron AB i 
Vänersborg, som förutom 
sammansättning också ansvarar för 
elektroniken i  nästa generations Brighter 
One. Ucaretron och All Medicus från 
Sydkorea levererar 
blodsockermätartekniken respektive 
teststickorna. Med semiautomatisk 
montering är det ekonomiskt försvarbart 
att tillverka i Sverige och när Bolaget 
senare övergår till helautomatisk 
montering finns inga ekonomiska motiv 
för att inte tillverka i Sverige. Dessutom 
finns många andra fördelar, såsom 
språk och kultur, förutom avstånd. ”Made 
in Sweden” talar även för hög kvalité, 
framförallt inom medicinteknik där 
svenska produkter är mycket väl 
ansedda världen över.  

Elektroniken 

Elektroniken i produkterna tas främst 
fram ihop med godkända 
underleverantörer i Sverige och 
Sydkorea. Samordning sker av Brighter. 
Mjukvaruutvecklingen sker i samarbete 
med lokala svenska bolag samt i 
samarbete med internationella 
underleverantörer. Brighter avser att 
stärka upp Bolagets egna kompetens 
inom området både genom att utöka 
antalet samarbeten men även genom 

eventuell rekrytering av ytterligare egen 
personal. 

Produktegenskaper 

Idag har diabetiker upp till fem olika 
komponenter med sig för att sköta sin 
sjukdom - mäta blodsockret och injicera 
insulin. Nästa generations Brighter One 
erbjuder diabetiker världens första 
integrerade lösning - blodprovtagning, 
blodsockermätning, dosering och 
injicering samt automatisk journalföring 
av behandlingen. Genom enkla 
handgrepp, utan behov av en plan yta, 
kan en diabetiker snabbt, tillförlitligt och 
effektivt behandla sin sjukdom. 

Brighters patent omfattar denna 
integrerade lösning vilket ger Bolaget 
ensamrätt till världens första system som 
bl.a. kan mäta blodglukos, injicera insulin 
och automatiskt logga det som faktiskt 
injicerats i kroppen. För närvarande finns 
det inga andra företag som kan erbjuda 
en liknande lösning som Brighter. De 
patent som Brighter innehar och har sökt 
bedöms vara mycket starka, och bygger 
på att kombinera redan existerande 
teknik. Försök till att kringgå dessa 
patent kommer med största sannolikhet 
att bryta mot existerande regelverk för 
medicintekniska produkter. 

Vidare, passar nästa generations 
Brighter One till de kommersiellt 
tillgängliga insulinampullerna, vilket gör 
att man kan ha Brighter One oavsett 
leverantör av insulin. Den digitala 
avläsningen erbjuder en tydlig display 
som visar dos men även att 
doseringshistoriken automatiskt lagras i 
molnet via en 3g-uppkoppling till en 
säker och certifierad server under 
kontroll av Brighter.  
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Brighter One Tests 

Brighter One Tests™ är en unik, 
skräddarsydd blodsockermätsticka och 
är den enda mätstickan som passar till 
nästa generations Brighter One. Den har 
utmärkt testnoggrannhet som med 
marginal klarar av de nya kommande 
kraven för förbättrad mätnoggrannhet. 
Tack vare att den är guldbaserad har 
den en jämförelsevis hög kemisk 
stabilitet, vilket gör att den är mycket 
mindre känslig för fukt än många av de 
mätstickor som konkurrenterna erbjuder. 

THE BENEFIT LOOP 
Nästa generation Brighter One förenklar 
inte bara livet för den som lever med 
diabetes utan skapar också helt nya 
förutsättningar för kommunikationen 
mellan patient, sjukvård, anhöriga och 
många andra intressenter. Det Brighter 
kallar för ”The Benefit Loop”™, där  data 
om behandlingen och hur han eller hon 
hanterar sin sjukdom, förs in i andra 
system vilket ger ett bättre underlag för 
vårdgivaren att anpassa behandlingen 
vid behov. Om patienten vill kan den 
bidra med sina data och skapa bättre 
och snabbare forskningsresultat vilket 
kan vara till stort gagn både för 
samhället och läkemedelsindustrin. 
 
De intressenter som The Benfit Loop 
baseras på utgörs av de fyra nedan 
beskrivna grupperna: 
 
• Anhöriga 
Hur mår du? Med ”The Benefit Loop” kan 
anhöriga och vänner automatiskt se hur 
en sjuk släkting eller bekant mår. 
Patienten själv avgör vem som ska få 
information och hur den ska delas. 

• Vården 
Behöver patienten verkligen gå till 
doktorn? Inte så ofta om vården kan se 
och följa hur patienten sköter sin 
sjukdom. Automatiskt överförd data om 
provvärden, behandling och andra 

aktiviteter frigör tid för både patient och 
läkare. 

• Forskningen 
Vad ger en ny behandling för resultat? 
Forskare och läkemedelsbolag kan 
automatiskt lära av objektiv patientdata 
hur man kan förbättra behandlingar och 
utveckla nya mediciner. 

• Samhället 
Hur ska framtidens vård se ut? Objektiv 
data om människors hälsa gör att 
samhället kan planera bättre, exempelvis 
om vad för vård man måste skapa och 
var den ska finnas. 
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DISTRIBUTIONS- OCH 
FÖRSÄLJNINGSKANALER 
Brighters produkter och tjänster kommer 
att användas av flera olika intressenter i 
vårdkedjan (se The Benefit Loop ovan). 
Därutöver ser marknadsmekanismerna 
olika ut runt om i världen. Med dessa två 
förutsättningar i ryggen har Brighter 
tagit fram en flexibel marknadsförings 
och försäljningsstrategi. 

Marknadsföring 

Brukare (patienter): Brighter kommer att 
positionera produkten som ett 
uppkopplat hjälpmedel för 
diabetesbehandling. Traditionella 
kanaler, inkl patientorganisationer, och 
sociala medier kommer att användas för 
att nå ut till målgruppen. 

Vårdgivare: Brighter kommer att 
positionera plattformen, produkten och 
tjänsterna, via opinionsbildare – läkare & 
sköterskor – i första hand. Samtidigt 
kommer Brighter att nyttja spetskanaler 
inom digital medier för att påverka 
förskrivningen av produkten till brukaren. 

Betalare: I varje marknad kommer 
Brighter att anpassa sitt erbjudande till 
betalaren utifrån de drivkrafter som 
marknaden besitter. I många 
tillväxtmarknader är även brukaren 
betalaren, något som vi i Sverige många 
gånger har svårt att ta till oss. 

Försäljning 

I praktiken finns två typer av marknader 
– mogna och mindre mogna. 

I den delen av världen som anses mogen 
finns etablerade strukturer för ersättning  

 

 
 

och upphandling av medicintekniska 
produkter och tjänster. Där kommer 
Brighter att agera både själva och 
genom distributörer. Detta för att dels 
påverka betalarens ersättningsmodeller 
mot en abonnemangsmodell, dels för att 
få tillgång till en etablerad säljkanal. 

I mindre mogna marknader, där vi ser att 
brukaren i övervägande antal är 
betalare, utvecklar vi redan nu 
samarbeten med aktörer som redan har 
relationer med dessa. Aktörerna kan då 
bistå med kreditvärdering, fakturering, 
distribution, support, mm. De har genom 
sin nuvarande verksamhet också 
etablerade relationer på myndighetsnivå 
för att Brighter ska så effektivt som 
möjligt få nödvändiga tillstånd att sälja 
lokalt. 

 
Nytt för nästa generations Brighter One 
är att försäljning av produkten även 
kommer ske via prenumeration till en fast 
kostnad för patient, försäkringsbolag, 
stat eller landsting. Fördelar med denna 
metod är: 

• Ökad kostnadskontroll för 
betalaren 

• Just in time-leverans 
• Garanterad intäkt för Bolaget 
• Möjlighet till försäljning av 

tilläggstjänster 
 
Bedömningar kommer göras för de olika 
marknaderna för att utröna var 
respektive försäljningsmetodik lämpar 
sig bäst. 
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| Styrelse, ledning och revisorer 

STYRELSE 

Styrelsen skall bestå av lägst 2 och högst 10 ledamöter med högst två suppleanter. Brighters 
styrelse består av fem ledamöter, inklusive ordförande. Den nuvarande styrelsen utsågs vid 
årsstämman den 18 juni 2014. Tabellen nedan redovisar styrelseledamöternas födelseår, 
befattning, innehav och bakgrund. 

Namn Befattning Övrig information

Gert Westergren Ordförande Född 1944. Civilekonom. Utbildad vid 
Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms 
universitet samt MBA från Uppsala universitet. Har 
för närvarande uppdrag i Cefour. Lång erfarenhet 
av styrelsearbete och företagsbyggande både i 
Sverige och utomlands. 

Aktieinnehav: 380 386  

Optionsinnehav: 549 459  

Afsaneh Ghatan Bauer Ledamot Född 1961. Utbildad jurist vid Stockholms 
Universitet. Grundare av Ghatan Bauer 
Advokatbyrå AB.  Ledamot av Svenska 
Advokatsamfundet samt styrelseledamot i ECTA, 
Membership & Disciplany Committee. 

Aktieinnehav: 25 000  

Optionsinnehav : 0  

Lars Flening  Ledamot Född 1948. Certifierad affärsekonom. Tidigare 
europeisk chef på Medisense (senare Abbott 
Diabetes Care). Arbetar nuvarande som konsult. 

Aktieinnehav: 29 469  

Optionsinnehav: 549 459  

Sara Murby Forste Ledamot Född 1969. Civilekonomexamen från Uppsala 
Universitet. Tidigare erfarenhet; Assistant Manager 
på Björn Borg Underwear London och 
affärsutvecklare på Telenor Business Solutions. 
Idag verksam som VD i Basefarm AB samt 
marknadsdirektör i Basefarmgruppen 

Aktieinnehav: 0  

Optionsinnehav: 12 500  

Petra Kaur Ljungman Ledamot Född 1970.  MSc. i Biologi vid Umeå Universitet. 
Forskning inom farmakologi vid Karolinska 
Institutet. Tidigare div. positioner inom sälj och 
marknad på Astra Zeneca och Sanofi. 

Aktieinnehav: 0  

Optionsinnehav: 16 500  



30 
 

 

LEDNING 

 

Namn Befattning Födelseår Övrig information

Truls Sjöstedt VD 1969 Utbildad vid Chalmers, Göteborgs Universitet, Stanford 
University och Handelshögskolan i Stockholm. 

Aktieinnehav: 4 924 343  

Optionsinnehav: 71 125  

Henrik Norström Vice VD 1967 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. Styrelseordförande för Swifler AB, Swifler 
Holding AB samt Adstring AB. 

Aktieinnehav: 52 938 

Optionsinnehav: 0  

 

ÖVRIG INFORMATION OM 
STYRELSEN OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare under de 
senaste fem åren (i) varit medlem i 
förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorganet eller innehaft annan 
ledande befattning i ett bolag som varit 
föremål for konkurs, likvidation, 
konkursförvaltning eller liknande under 
den perioden eller inom ett år därefter, 
(ii) varit föremål för exekutiva åtgärder, 
t.ex. konkurs, utmätning eller införsel av 
lön, av en svensk eller utländsk 
myndighet, (iii) varit föremål for 
anklagelse och/eller sanktion från 
myndighet, yrkessammanslutning eller 
liknande organ, eller förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av bolags 
förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos bolag, 
(iv) blivit dömd for bedrägeri, skattebrott,  

förskingring, trolöshet mot huvudman 
eller liknande brott eller varit föremål för  

 

 

 

 

 
förundersökning avseende sådana brott, 
eller (v) dömts for annat brott an de brott 
som avses i (iv) eller varit föremål för 
förundersökning avseende sådant annat 
brott. Det föreligger inga familjeband 
mellan Bolagets styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare. Ingen 
styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har några privata 
intressen som skulle kunna stå i strid med 
Bolagets intressen. Som framgår ovan 
har dock styrelseledamöterna och 
ledande befattningshavare ekonomiska 
intressen i Brighter genom aktie- och 
optionsinnehav. Det föreligger inte heller 
några särskilda överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter, enligt vilka någon 
valts in i förvaltnings-, lednings eller 
kontrollorgan eller tillsatts i annan 
ledande befattning i Bolaget. 

Styrelseledamöternas och de ledande 
befattningshavarnas kontorsadress är 
c/o Brighter AB, Norgegatan 2, 164 32 
Kista.
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ADVISORY BOARD 
 
Bolagets Advisory Board är aktiv men informell sedan grundandet 2007. Syftet är att stärka 
nätverket med industrin samt agera som bollplank för idéer och tillika vara ett första steg in i 
organisationen. Nuvarande styrelseordförande började som medlem av Advisory Board. 

  

Namn Information 

Michael Alvarsson  Docent Michael Alvarsson, överläkare på Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna, är verksam på kliniken för 
endokrinologi, metabolism och diabetes samt bedriver 
klinisk diabetesforskning på Institutionen för 
molekylärmedicin och kirurgi (MMK), Karolinska 
Institutet. Samarbetet innebär att Brighter ytterligare 
stärker kompetensen inom praktisk diabetesbehandling 
och forskning inom endokrinologi. 

 

Gösta Sjöholm  Gösta Sjöholm har lång industriell erfarenhet, framför 
allt inom det medicintekniska området. Han har arbetat 
med utveckling, tillverkning, klinisk utvärdering av 
hjälpmedel och produkter för läkemedelsutveckling. Han 
har egen erfarenhet av startupbolag med viktiga insikter 
i finansiering och bolagstillväxt. 

 

Lars Wibell  Docent Lars Wibell har under mer än 30 år varit en av 
Sveriges mer välkända profiler och läkare inom 
diabetesområdet, verksam vid Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala. Lars har haft stor betydelse för den tidiga och 
snabba utvecklingen av den svenska diabetesvården, 
inte minst som entusiastisk förespråkare av god kontroll 
av blodsocker. 

 

Mikael Samuelsson  Mikael Samuelsson är docent vid Institutionen för 
företagsledning och organisation vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Han fick sin doktorsexamen från 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping och hans 
M.Sc. från Handelshögskolan i Göteborg. 
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Nick Kaye  Nick är VD på Stockholm School of Entrepreneurship och
har varit drivande bakom skolans nya utbildnings-och 
träningsprogram. Innan dess arbetade han i olika roller i 
den finansiella sektorn. Nick har en BA och BCom från 
University of Melbourne och en MSc från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Olof Berglund  Civilekonom med inriktning på marknadsföring och 
organisation. Olof har under 20 år i läkemedels- och 
medtech-branschen gått hela vägen från säljare till VD 
och har en svårslagen kunskap om alla aspekter av den 
kommersiella delen av branschen. 

Peter Thomsen  Peter Thomsen har en djup affärsmässig bakgrund inom 
viktiga sektorer för bolaget. Han har som Strategy 
Consultant i Capgemini Consulting bland annat bidragit 
med att utveckla den globala marknadsföringsstrategin 
för Novo Nordisk – världens ledande insulinproducent. 
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ERSÄTTNINGAR 

Ersättningar till ledande 
befattningshavare  

Styrelsearvode, inklusive arvode till 
ordföranden, fastställs av aktieägarna 
vid årsstämma eller, vid behov, vid extra 
bolagsstämma. För var och en av 
styrelseledamöterna ska utgå ett arvode 
om två prisbasbelopp och för styrelsens 
ordförande ytterligare två 
prisbasbelopp. Medlemmarna erbjuds i 
första hand sin ersättning i form av 
teckningsoptioner, enligt fastslaget 
optionsprogram, men kan emellertid 
begära ut sin ersättning kontant om 
styrelsen så godkänner. 

Verkställande direktör Truls Sjöstedt 
ersätts med en lön om 50 000 SEK per 
månad.  

Bolaget har inte ingått avtal med någon 
styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare om förmåner efter det 
att uppdraget avslutats. 

Optionsprogram  

Det finns fyra optionsprogram i Bolaget, 
vars syften är trefalt. 
Optionsprogrammen syftar för det första 
till att kompensera ledande 
befattningshavare enligt tidigare 
ersättningsdiskussioner och avtal. För 
det andra syftar optionsprogrammen till 
att fungera som en ersättningsmekanism 
för styrelseledamöter så att inte 
kassaflödet påverkas. Slutligen syftar 
optionsprogrammen till att vara ett 
effektivt verktyg för att knyta duktiga 
medarbetare närmare Brighter. För mer 
information om optionsprogrammen se 
på sidan 38.

REVISORER 

Vid årsstämman den 18 juni 2014 valdes 
Ernst & Young AB till revisionsbolag med 
den auktoriserade revisorn Per Hedström 
som av revisionsbolaget utsedd 
huvudansvarig revisor. 

För adresser till Bolagets revisorer, se 
avsnittet ”Adresser” i slutet av 
Informationsmemorandumet. 
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| Översiktlig finansiell information 

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION 
Nedan återges Bolagets resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåren 2014, 2013, 
2012 och 2011. För fullständig finansiell information avseende perioderna enligt ovan 
hänvisas till Brighters årsredovisningar, interimsrapporter samt bokslutskommunikéer för 
respektive period. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. 
Brighter AB är moderföretag i en koncern, men upprättar ingen koncernredovisning med 
hänvisning till undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 3 § (mindre koncern). Brighters 
årsredovisningar från 2013, 2012 och 2011 har reviderats av Bolagets revisor. 
Bokslutskommunikéerna och interimsrapporterna har ej granskats av Bolagets revisor.  

  
Bolagets rapport över resultatet i 
sammandrag, TSEK 2014 2013 2012 2011

Aktiverat arbete för egen räkning  1 758 884 - -
Övriga rörelseintäkter - 43 250 -
Summa rörelseintäkter  1 758 927 250 -

  
Övriga externa kostnader  -4 024 -949 -896 -151
Personalkostnader  -4 544 -1 189 -1 213 -262
Avskrivningar -15 6241 -1 133 -548 -262
Övriga rörelsekostnader - -10 - -
Summa rörelsekostnader  -24 192 -3 281 -2 657 -675
    
Rörelseresultat  -22 434 -2 354 -2 408 -675

   
 

   
Finansnetto  -7 -427 -136 -84
    
Resultat efter finansiella poster  -22 441 -2 783 -2 545 -759

   
 

   
Skatt på årets resultat  - - - -
   
Periodens resultat -22 441 -2 783 -2 545 -759

 

 

  

                                                     
1 I samband med styrelsens beslut om att avbryta lanseringen av Brighter One gjordes en genomgång av aktiverade utvecklingsutgifter. I 
enlighet med god redovisningssed så bedöms en stor del av utgifterna som betalats till den tidigare teknikkonsulten, utgifter kopplade till 
verktyg och komponenter samt en del upparbetade interna utgifter såsom osäkra tillgångar och har därför skrivits ner. 
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BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR 
Bolagets rapport över finansiell ställning i 
sammandrag, TSEK 2014 2013 2012 2011

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 8 511 8 635 4 352 2 027
Summa immateriella anläggningstillgångar  8 511 8 635 4 352 2 027

   
 

   
Materiella anläggningstillgångar 622 361 3 6
Summa materiella anläggningstillgångar  622 361 3 6

  
Finansiella anläggningstillgångar 125 - - -
Summa finansiella anläggningstillgångar 125 - - -
         
Summa anläggningstillgångar  9 258 9 036 4 355 2 033
Omsättningstillgångar   

   
Fordringar  873 501 2 260 2 049
Kassa och bank  3 941 53 56 1 651
Summa omsättningstillgångar  4814 554 2 316 3 700
        
SUMMA TILLGÅNGAR 14 072 9 590 6 672 5 733
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BALANSRÄKNING – EGET KAPITAL & SKULDER 

 

 

  

Bolagets rapport över finansiell ställning i 
sammandrag, TSEK 2014 2013 2012 2011

Eget kapital  

Aktiekapital 848 595 595 562
Fritt eget kapital/ansamlad förlust 9 163 285 2 487 3 060
Summa eget kapital  10 011 309 3 082 3 622
 

Skulder  
   

Långfristiga skulder     
Checkräkningskredit - 138 113 173
Andra långfristiga skulder - 7 884 654 1 150
Summa långfristiga skulder - 8 022 767 1 323
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 2 090 780 2 383 709
Andra skulder 186 48 378 48
Upparbetade kostnader 1 785 430 61 35
Summa kortfristiga skulder 4 061 1 259 2 823 792
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 072 9 590 6 672 5 737
  
Ställda säkerheter 255 50 50 50
  
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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 BOLAGETS KASSAFLÖDE 

 
  

Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag, TSEK 2014 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet -6 817 -1 649 -1 997 -497
Förändringar i rörelsekapital 2 430 197 1 538 -1 323
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 387 -1 452 -459 -1 820

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 846 -5 814 -2 871 -685
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 120 7 263 1 735 4 122
Periodens kassaflöde 3 888 -4 -1 595 1 617

  
Likvida medel vid periodens början 53 56 1 651 34
Likvida medel vid periodens slut 3 941 53 56 1 651
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| Aktiekapital och ägarstruktur 

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 
Enligt Brighters bolagsordning ska 
aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och 
högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 10 
000 000 aktier och högst 40 000 000 
aktier. Bolagets registrerade aktiekapital 
var före registrering av 
Företrädesemissionen, 847 804,70 SEK, 
fördelat på 16 956 094 aktier. Bolaget har 
endast ett aktieslag och varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,05 SEK.

 

Aktierna i Brighter är utfärdade och 
registrerade i enlighet med svensk rätt, 
fullt betalda och denominerade i svenska 
kronor. Aktierna är registrerade i 
elektronisk form i enlighet med 
avstämningsförbehåll i Bolagets 
bolagsordning. Aktieboken förs av 
Euroclear Sweden AB, med adress 
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm. Aktierna är inte föremål för 
några överlåtelsebegränsningar.

 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

År Händelse 
Förändring 

aktier
Förändring 

aktiekapital
Totalt 

antal aktier 
Totalt 

aktiekapital Kvotvärde 
2007 Bolagsbildning - - 1 000 000 100 000 0,10 

Sammanläggning -925 000 - 75 000 100 000 1,33 

2011 Fondemission 25 000 33 333 100 000 133 333 1,33 

 Fondemission - 366 667 100 000 500 000 5 

 Split 9 900 000 - 10 000 000 500 000 0,05 

2011/12 Nyemission 1 236 510 61 825,50 11 236 510 561 825,50 0,05 

2012/13 Nyemission 660 971 33 048,55 11 897 481 594 874,05 0,05 

2014 Nyemission 3 571 428 178 571,40 15 468 909 773 445,45 0,05 

 Nyemission 1 487 185 74 359,25 16 956 094 847 804,70 0,05 

2015 Företrädesemissionen 13 564 872 678 243,60 30 520 966 1 526 048,30 0,05 

2015 Överteckningsemissionen 2 500 000 125 000 33 020 966 1 651 048,30 0,05 

2015/16 Fullt utnyttjande av TO – Serie 1 3 391 218 169 560,90 36 412 184 1 820 609,20 0,05 

2015/16 Fullt utnyttjande av TO – Serie 2 625 000 31 250 37 037 184 1 851 859,20 0,05 

TIDIGARE OPTIONSPROGRAM 

Det finns fyra befintliga optionsprogram i 
Bolaget (Serie 2011/2014, Serie 
2013/2016, Serie I-2014/2017 och Serie II 
2014/2017) och syftet med 
optionsprogrammen är trefalt. 
Optionsprogrammen syftar för det första 
till att kompensera ledande 
befattningshavare enligt tidigare 
ersättningsdiskussioner och avtal. 

 

För det andra syftar optionsprogrammen 
till att fungera som en 
ersättningsmekanism för 
styrelseledamöter så att inte kassaflödet 
påverkas. Slutligen syftar 
optionsprogrammen till att vara ett 
effektivt verktyg för att knyta duktiga 
medarbetare närmare Brighter.
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Serie 2011/2014 

Bolagsstämma den 31 maj 2011   
beslutade om riktad emission av högst 
1 111 111 teckningsoptioner, varav totalt 
811 111 teckningsoptioner tecknades av 
Bolagets styrelseledamot och 
verkställande direktör Truls Sjöstedt, 
styrelseordförande Gert Westergren samt 
styrelseledamoten Lars Flening. 
Aktieteckning genom utnyttjande av 
teckningsoption kunde initialt göras under 
perioden från och med den 1 november 
2013 till och med den 31 januari 2014, 
men årsstämma den 22 maj 2013 
beslutade om förlängning av 
optionsprogrammet på så vis att 
aktieteckning istället ska kunna ske under 
perioden från och med den 1 november 
2015 till och med den 31 januari 2016. 
Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en (1) aktie i Bolaget och 
teckningskursen vid teckning av aktie 
genom utnyttjande av teckningsoption är 
3,20 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital 
kan ökas med maximalt 40 555,55  SEK vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. 
Samtliga optionsinnehavare i Serie 
2011/2014 har ingått optionsavtal med 
Bolaget, genom vilket Bolaget under vissa 
förutsättningar har rätt att återköpa 
teckningsoptionerna. 

Serie 2013/2016 

På styrelsesammanträde den 18 april 
2013 beslutades, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, om en 
riktad emission av högst 500 000 
teckningsoptioner till samtliga 
styrelseledamöter, med undantag för 
Henrik Norström, samt till Nadezda 
Ershova, anställd i Bolaget. Årsstämma 
den 22 maj 2013 beslutade att godkänna 
styrelsens emissionsbeslut. 

Samtliga teckningsoptioner har tecknats 
av de teckningsberättigade. Aktieteckning 
genom utnyttjande av teckningsoption 
kan ske under perioden från och med den  

 
 

 
1 november 2015 till och med den 31 
januari 2016. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av 1 aktie i Bolaget 
och teckningskursen vid teckning av aktie 
genom utnyttjande av teckningsoption är 
16,81 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital 
kan ökas med maximalt 25 000 SEK vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. 
Samtliga optionsinnehavare i Serie 
2013/2016 har ingått optionsavtal med 
Bolaget, genom vilket Bolaget under vissa 
förutsättningar har rätt att återköpa 
teckningsoptionerna. 

Serie I-2014/2017  

Bolagsstämma den 18 juni 2014 beslutade 
om riktad emission av högst 200 000 
teckningsoptioner varav totalt 50 000 
teckningsoptioner tecknades av Bolagets 
styrelseledamöter Sara Murby Forste och 
Petra Kaur Ljungman samt av 
styrelseordförande Gert Westergren. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av 
en (1) aktie i Bolaget och teckningskursen 
vid teckning av aktie genom utnyttjande 
av teckningsoption är 23,60 SEK per aktie. 
Bolagets aktiekapital kan ökas med 
maximalt 2 500,00  SEK vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna. 
Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum dels (i) 
under en period om en månad efter att 
bolagets kvartalsrapport för Q1 2017 har 
offentliggjorts, dels (ii) under en period 
med start dagen efter att bolagets 
kvartalsrapport för Q2 2017 har 
offentliggjorts till och med den 30 
september 2017.  

Syftet med incitamentsprogrammet och 
skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att attrahera, motivera 
och behålla styrelseledamöter med 
önskad kompetens och erfarenhet.  
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Serie II 2014/2017 

Bolagsstämma den 18 juni 2014 beslutade 
om riktad emission av högst 800 000 
teckningsoptioner varav 45 300 
teckningsoptioner tecknades av personal 
samt styrelseordförande Gert Westergren, 
styrelseledamot Lars Flening och 
styrelseledamot Petra Kaur Ljungman. 
Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en (1) aktie i Bolaget och 
teckningskursen vid teckning av aktie 
genom utnyttjande av teckningsoption är 
23,60 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital 
kan ökas med maximalt 2 265,00 SEK vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. 
Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum dels (i) 
under en period om en månad efter att 
bolagets kvartalsrapport för Q1 2017 har 
offentliggjorts, dels (ii) under en period 
med start dagen efter att bolagets 
kvartalsrapport för Q2 2017 har 
offentliggjorts till och med den 30 
september 2017.  

Syftet med incitamentsprogrammet och 
skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att skapa ett personligt 
långsiktigt ägarengagemang hos personal 
och nyckelpersoner i bolaget, vilket 
förväntas leda till höjd motivation och 
ökad samhörighetskänsla med bolaget. 

TECKNINGSOPTIONER I SAMBAND 
MED DEN FÖRESTÅENDE 
NYEMISSIONEN 

Serie I 2015/2016 

Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i Bolaget till en 
teckningskurs som motsvarar 70 procent 
av den volymviktade genomsnittskursen 
beräknad som ett genomsnitt av den för 
aktien i Bolaget på First Norths officiella 
kurslista noterade dagliga volymviktade 
betalkursen under 20 handelsdagar med 
början den dag Bolaget offentliggör sin 
delårsredogörelse januari - september 
2015, eller, om Bolaget inte offentliggjort 
någon sådan delårsredogörelse, den 23  

 
december 2015 (”Beräkningsperioden”), 
dock lägst 1,2 SEK och högst 3,0 SEK. 
Utnyttjande av teckningsoptioner ska ske 
under en period om tre kalenderveckor, 
med början en vecka efter 
Beräkningsperiodens utgång, dock senast 
den 2 februari 2016. 

Serie II 2015/2016 

Samma villkor som serie I 2015/2016 men 
avser de teckningsoptioner som ges ut i 
samband med ett eventuellt utnyttjande 
av Överteckningemissionen. 

EMISSIONSBEMYNDIGANDE 
Årsstämma den 18 juni 2014 beslutade att 
bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen 
besluta om emission av aktier med eller 
utan företrädesrätt för aktieägarna inom 
de gränser som bolagsordningen medger 
att betalas kontant, genom kvittning eller 
med apportegendom i enlighet med 
förslag i kallelsen. Beslutet fattades 
enhälligt. 
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ÄGARSTRUKTUR 
Brighter hade per den 31/03 2015 ca 
1200 aktieägare. Varje aktie i Bolaget 
berättigar till en röst på bolagsstämma. 
 
Bolagets tio största aktieägare (enligt 
Euroclear Sweden AB per den 31/3 2015) 
framgår av tabellen nedan. För uppgift om 
styrelseledamöters och ledande 
befattningshavares innehav, se på sidan 
29.

 

Aktieägare (2014-12-31) Antal aktier Andel %
Truls Sjöstedt 4 924 343 29,0
Michael Frantzén 3 745 310 22,1
Avanza Pension 736 108 4,3
Stockholm Innovation and Growth 500 000 3,0
Gert Westergren 380 386 2,2
Nordnet Pensionsförsäkring 264 395 1,6
Familjen Kilian Förvaltning AB 222 250 1,3
Dannevik Nygaard 150 000 0,9
Anders Samuelsson 148 070 0,9
Netfonds ASA, NQI 145 069 1,8
Övriga 5 740 163 33,8
Totalt  16 956 094 100,0
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RÄTT TILL UTDELNING 

Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. 
Eventuella framtida utdelningar ska 
anpassas till Brighters finansiella ställning 
och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Utdelning beslutas av bolagsstämma och 
utbetalningen ombesörjs av Euroclear 
Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den 
som vid av bolagsstämman fastställd 
avstämningsdag var registrerad som 
ägare i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear Sweden kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast 
genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
Bolaget. 

Det föreligger inte några restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för 
aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Aktieägare har rätt till andel av överskott 
vid en eventuell likvidation i förhållande till 
det antal aktier som innehavaren äger. 
Aktieägare äger företräde vid nyteckning 
av aktier i förhållande till det antal aktier 
som innehavaren äger om inte annat 
beslutas av bolagsstämman. Det finns 
inga särskilda bestämmelser om inlösen 
och konvertering av Bolagets aktier.

UTDELNINGSPOLITIK 
Brighter har hittills inte lämnat någon 
utdelning. Eventuella överskott av kapital 
kommer att investeras i verksamheten och 
i nya marknader. Styrelsen har till följd av 
detta ej för avsikt att föreslå någon 
utdelning för det närmaste året, eller 
binda sig vid en fast utdelningsandel. 
Långsiktigt, och under förutsättning av att 
verksamheten generar överskott samt att 
Brighters löpande intäkter överstiger 
Bolagets konsoliderings- och 
finansieringsbehov, avser styrelsen 
emellertid föreslå bolagsstämman att dela 
ut en del av resultatet efter skatt.
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| Bolagsordning 

BOLAGSORDNING FÖR BRIGHTER AB (publ) 556736-8591.  

Antagen på årsstämma den 31 maj 2011. 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Brighter AB (publ). Bolaget är publikt. 

 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 
§ 3 Verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och sälja medicinteknik samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
§ 4 Aktiekapital och antal aktier 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara 
lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken. 

 
§ 5 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

 
§ 6 Revisorer 
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med O - 1 revisorssuppleanter. 

 
§ 7 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets Webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

För att deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos styrelsen den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 

 
§ 8 Öppnande av stämma 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder 
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 

 

§ 9 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska 
följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. Godkännande av dagordning; 
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4. Val av en eller två justeringspersoner; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i 
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan 
förekommer; 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella 
revisorssuppleanter; 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 
§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 
§ 12 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. 
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| Legala frågor och kompletterande 
information

TILLSTÅND 
Bolaget behöver inte några tillstånd för att 
bedriva sin verksamhet. För försäljning av 
Bolagets produkter inom EU krävs 
emellertid att produkterna är CE-märkta 
och för att kunna uppnå en sådan status 
måste Bolaget vara ISO 13485-certifierat. 
Bolaget har ingått avtal med TÜV SÜD 
Product Service GmBH beträffande sådan 
certifiering.  

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 Brighters produkter skyddas av patent, 
vilka utgör Bolagets viktigaste 
immateriella rättigheter. Bolaget har 
lämnat in ansökan om design- och 
varumärkes-skydd för Brighters logotyp 
och ett flertal varunamn har registrerats 
eller är under registrering. Därutöver äger 
Bolaget ett antal domännamn. 

 

 

 

                                                     
2 Uppgifterna om utgångsår är uppskattningar. 

 
Bolaget har inte kännedom om att någon 
tredje part har gjort eller gör intrång i 
Bolagets immateriella rättigheter. Bolaget 
har inte heller kännedom om att Bolaget 
har gjort eller gör intrång i annans 
immateriella rättigheter. Om tredje part 
gör intrång eller hävdar att Bolagets 
tjänster gör intrång i annans immateriella 
rättigheter skulle det kunna leda till ett 
utdraget och kostsamt förfarande i 
domstol som kan komma att påverka 
Bolaget negativt. Det finns inte några 
garantier för att Bolaget lyckas försvara 
sina rättigheter i ett sådant förfarande. 

Patent 

Bolagets grundpatent omfattar en bred 
plattform med ett högt antal 
applikationsområden. Patent och 
patentansökningar tillhörande Brighter 
framgår av tabellen nedan.

Patentfamilj 1    

Land Publikationsnummer Status Förväntat utgångsår2 

EPO Ep2195050 Godkänt i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 

Storbritannien Ep2195050 Patent beviljat 2028 

Tyskland Ep2195050 Patent beviljat 2028 

Frankrike Ep2195050 Patent beviljat 2028 

Japan Jp2010537702 Patent beviljat 2028 

Kina Cn101795624 Patent beviljat 2028 

USA Us2011282173 Patentansökan 2028 

Indien IN2070/DELNP/2010 Patentansökan 2028 

Brasilien PI0816471-1 Patentansökan 2028 

Patentfamilj 2    

Land Ansökningsnummer Status Förväntat utgångsår2 

Sverige 1351376-7 Patentansökan  2034 
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SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 

Den svenska koden för bolagsstyrning 
(”Koden”) gäller alla svenska företag som 
är noterade på Nasdaq Nordic Exchange 
Stockholm och NGM Equity. Brighters 
aktie är listat på Nasdaq First North och är 
därför inte skyldigt att följa Koden. 

KOMMITTÉER FÖR REVISIONS- OCH 
ERSÄTTNINGSFRÅGOR 
Styrelsen har inte inrättat några 
kommittéer då dessa frågor med 
beaktande av Bolagets storlek och 
verksamhetens omfattning är av sådan 
betydelse att de bör beredas och beslutas 
av styrelsen i sin helhet och att detta kan 
ske utan olägenhet. Bolagets revisor 
rapporterar således till hela styrelsen om 
sina iakttagelser från granskningen av 
bokslut och sin bedömning av Bolagets 
interna kontroll.  

MINORITETSSKYDD ENLIGT 
AKTIEBOLAGSLAGEN 
Bolaget tillämpar de regler om 
minoritetsskydd som gäller enligt 
Aktiebolagslagen. 

TECKNINGSFÖRBINDELSER, 
AVSIKTSFÖRKLARINGAR SAMT 
EMISSIONSGARANTIER 
Ett antal av Bolagets större ägare har, 
genom teckningsförbindelser samt 
avsiktsförklaringar, förbundit sig att 
teckna motsvarande 3,4 MSEK i den 
förestående Företrädesemissionen. 
Därutöver har ett konsortium av externa 
investerare samt befintliga aktieägare 
ingått garantiförbindelser uppgående till 
9,6 MSEK. Totalt omfattas 13,6 MSEK av 
Företrädesemissionen utav antingen 
teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar 
och emissionsgarantier, motsvarande 
80,02 procent av Företrädesemissionens 
högsta belopp. Avseende 
teckningsförbindelser och 
avsiktsförklaringar utgår ingen avgift, 
dock erhåller garanterna en 
garantiersättning uppgående till 10 
procent av garanterat belopp. Säkerheter 
för förbindelserna enligt ovan har dock 
inte inhämtats, varför fullgörandet inte är 
formellt säkerställt. En uppställning av 
erhållna förbindelser visas nedan. 

  

Namn Teckningsförbindelse Garanti Ackumulerat 
Andel av 

emissionen 

Chrisinte Öberg 11 520,00 11 520,00  0,071%

Nadezda Ershova 4 800,00 4 800,00 0,029%

Henrik Norström (Vice VD) 864 000,00 864 000,00 5,308%

Truls Sjöstedt (VD) 1 000 320,00 1 000 320,00 6,145%

Gert Westergren (Styrelsen) 150 000,00 150 000,00 0,921%

Petra Kaur (Styrelsen) 52 800,00 52 800,00 0,324%

Lars Flening (Styrelsen) 28 800,00 28 800,00 0,177%

Sara Murby Forste (Styrelsen) 75 000,00 75 000,00 0,461%

Robert Mellin 100 800,00 100 800,00 0,619%

Afsaneh Ghatan Bauer (Styrelsen) 30 000,00 30 000,00 0,184%

Rune Löderup 107 160,00 2 000 001,60 2 107 161,60 12,945%

Gerhard Dal 499 996,80 2 600 001,60 3 099 998,40 19,044%

Myacom Investment AB 499 996,80 2 000 001,60 2 499 998,40 15,358%

Göran Månsson 2 000 001,60 2 000 001,60 12,287%
Oscar Haraldsson 1 000 003,20 1 000 003,20 6,143%
Totalt 3 425 193,60 9 600 009,60 13 025 203,20 80,02%
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VÄSENTLIGA AVTAL 

Samarbetsavtal 

Brighter och Kungliga Tekniska Högskolan 
deltar tillsammans med Debiotech SA i 
Eurostars-programmet som är ett 
gemensamt program från 
EU-kommissionen och det europeiska 
samarbetsnätverket EUREKA. Parternas 
syfte med deltagande i programmet är att 
utveckla minimalt invasiv 
glukosmätningsteknik baserat på Kungliga 
Tekniska Högskolans nanoteknik. 
Programmet löper mellan den 1 september 
2013 och den 1 september 2017. I 
samband med ansökan till Eurostarsprog-
rammet har Brighter, Kungliga Tekniska 
Högskolan och Debiotech SA kommit 
överens om vissa villkor som ska gälla för 
resultatet av parternas deltagande i 
programmet. 

Leverantörsavtal 

Brighter har under februari och mars 2015 
ingått avtal med Veryday AB, ”Veryday”, 
respektive Helbling Technik Bern AG, 
”Helbling”. Båda avtalen avser utveckling 
och testning av Bolagets produkt Brighter 
One. Veryday är Helbling fristående från 
varandra men kommer att samarbeta 
avseende utvecklingen. Veryday kommer 
att ansvara för användargränssnitten och 
Helbling för de tekniska funktionerna.  
Veryday och Helbling har tidigare 
framgångsrikt samarbetat i liknande 
uppdrag.  

Bolaget ingick i oktober 2014 ett nytt 
uppdragsavtal med Lars Flening Business 
Consultants beträffande bl.a. 
projektledning gentemot teknikkonsulter 
samt rådgivning i affärsfrågor. Avtalet 
ersätter ett tidigare avtal mellan parterna 
avseende samma frågor. Avtalet 
justerades bl.a. på så sätt att ett fast 
arvode om 10 000 SEK per månad utgår i 
ersättning för utförande av uppdraget 
(istället för som tidigare 3 800 SEK per  

 
 

 
 

 
fakturerad dag och ca 8-12 dagars arbete 
per månad). I de fall Bolaget begär att 
konsulten ska utföra ytterligare arbete 
utgår en ersättning om 4 200 SEK per 
arbestsdag. Avtalet gäller med ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. Lars 
Flening Business Consultants drivs av 
styrelseledamoten Lars Flening. Under de 
senaste två åren har Brighter betalat 
drygt 600 000 SEK till Lars Flening 
Business Consultants för utförda 
konsulttjänster.  

Brighter ingick i mars 2013 avtal med TÜV 
SÜD Product Service GmBH avseende ISO 
13485:2012/AC:2012 certifiering. 

Bolaget ingick i november 2013 
samarbetsavtal med All Medicus Co. Ltd., 
”All Medicus”, avseende utveckling av 
teststickor för blodsockermätning. Avtalet 
styrs av sydkoreansk rätt.  

Brighter och All Medicus ingick i november 
2013 en avsiktsförklaring (Letter of Intent) 
av vilket det framgår att parterna avser att 
förhandla om ett distributionsavtal 
beträffande All Medicus försäljning och 
distribution av Brighter One i 
Asien/Pacific-regionen, i länder såsom 
Sydkorea, Indonesien, Thailand, Kina och 
andra regioner enligt överenskommelse. 

Brighter ingick i november 2013 avtal med 
Ucaretron Inc. om utveckling och 
produktion av blodsocker-mätarelektronik. 
Avtalet styrs av svensk rätt men tvist 
mellan parterna ska hänskjutas till 
sydkoreansk domstol.  

Brighter avgav i november 2013 en 
avsiktsförklaring innebärandes att Bolaget 
har för avsikt att lägga tillverkningen av 
kretskort samt slutmontering av komplett 
produkt Brighter One™ hos Norautron AB.  

Brighter har även ingått ett antal 
leverantörsavtal avseende bl.a. inköp, 
undermontering och produktion. 
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Hyresavtal 

Från och med maj 2014 hyr Bolaget 
hyreslokaler i Kista. Hyresavtalet gäller till 
och med april 2019. Avtalet måste sägas 
upp senast nio månader före avtalets 
utgång annars förlängs avtalet med tre år. 
Bolaget har till säkerhet för sina 
förpliktelser under hyresavtalet lämnat en 
bankgaranti utfärdad av Danske Bank.  

Låneavtal 

Bolaget har inga lån eller 
checkräkningskrediter.  

Försäkringar 

Bolaget innehar småföretagsförsäkring 
hos Länsförsäkringar och försäkringen 
inkluderar egendomsförsäkring, 
avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring samt 
ansvarsförsäkring för verkställande 
direktör och styrelse. Försäkring avseende 
egendom ses över löpande bl.a. i samband 
med beställningar av verktyg. Bolagets 
totala försäkringsskydd ses över årligen 
tillsammans med försäkringsbolaget i 
syfte att ge ett fullgott skydd för Brighters 
verksamhet. 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA 
PROCESSER 
Brighter ingick i juni 2009 ett 
uppdragsavtal med en teknikpartner, 
avseende genomförande av utrednings- 
och tekniska uppdrag för Bolaget.  
Brighter har bestritt faktura från 
teknikpartnern uppgående till ca 400 000 
SEK. Fakturan avser arbete under 
uppdragsavtalet. Skälet till bestridandet 
är att teknikpartnern inte har uppfyllt sina 
åtaganden under uppdragsavtalet vilket 
lett till avsevärda produktförseningar och 
därmed skada för Bolaget. Brighter har 
mot denna bakgrund reklamerat utfört 
arbete och resultat, begärt att få häva 
avtalet och har per den 10 februari 2015 
framställt begäran om ersättning för 
skada. Teknikpartnern har bestritt 

Brighters krav. Parterna för diskussioner 
avseende hur tvisten ska lösas.   

Bolaget har utöver ovan beskrivna tvist 
inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medvetet om kan 
uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på 
Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
PARTER 
Nedan redogörs för transaktioner med 
närstående parter som förekommit under 
de tre senaste räkenskapsåren och hittills 
under 2015 fram till dagen för 
offentliggörandet av detta Memorandum. 

Styrelseledamoten Petra Kaur Ljungman 
har utöver sitt styrelseuppdrag arbetat 
aktivt som CCO för Brighter. Hon har 
totalt fakturerat Bolaget ca 35 000 EUR 
via sitt bolag Atua (registrerat på Malta) 
under 2014 och 2015. 

Styrelseledamoten Afsaneh Gathan Bauer 
har via advokatfirman Gathan Bauer 
Advokatbyrå AB hanterat Bolagets 
varumärkesansökningar och för detta 
fakturerat Bolaget närmare 290 000 SEK 
(inkl. moms) under 2014. 

Styrelseledamoten Michael Frantzen 
arbetade med finansierings- och 
emissionsuppdrag for Bolaget under fyra 
månader under 2012 och erhöll för det en 
ersättning om 38 000 SEK per månad. 

Brighter ingick i februari 2013 konsultavtal 
med Adstring AB, ett bolag i vilket 
dåvarande styrelseledamoten och 
Bolagets CFO Henrik Norström är 
styrelseledamot och Verkställande 
direktör. Adstring AB skulle enligt 
konsultavtalet tillhandahålla rådgivning till 
Bolaget avseende bl.a. 
organisationsstruktur for Bolagets 
försäljning och investerings- och 
finansieringsverksamhet, samt 
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beträffande kapitalanskaffning. Det 
ursprungliga konsultavtalet ersattes i 
oktober 2013 med ett nytt avtal enligt 
vilket Adstring AB ska tillhandahålla 
rådgivning och projektledning avseende 
kapitalanskaffning och finansiering. 
Henrik Norström har via Adastring AB 
fakturerarat drygt 800 000 SEK under 
2013 och 2014. Sedan den 1 maj 2014 är 
Henrik Norström istället anställd på heltid 
som bolagets COO. 

Bolaget ingick i december 2013 
överenskommelse om upphörande av 
tidigare avtal med Truls Sjöstedt, 
grundare, verkställande direktor och 
styrelseledamot i Bolaget och Michael 
Frantzen, grundare och styrelseledamot i 
Bolaget, ”Grundarna”. Bakgrunden är att 
Brighter i juni 2009 ingick avtal med 
Grundarna om upplåtande av en exklusiv 
licens till Grundarna omfattande bl.a. rätt 
att exploatera patentansökan US 
Provisional Patent Application 60968763 
samt efterföljande ansökningar, med 
undantag 
föranvändningsområdet/produktmarknad
en diabetes. Som ersättning till Bolaget för 
licensen efterskänkte Grundarna sina 
dåvarande lönefordringar gentemot 
Bolaget om gemensamt ca 900 000 SEK. 
Bolaget och Grundarna ingick under 2011 
tilläggsavtal till det ursprungliga 
licensavtalet, genom vilket Grundarna 
överlät tillbaka nämnda licensrättigheter 
till Bolaget mot att Bolaget till Grundarna 
skulle erlägga viss royaltyersättning på 
framtidaintäkter hänförliga till 
rättigheterna. I enlighet med 
överenskommelsen från december 2013 
har således både avtalet från juni 2009 
och tilläggsavtalet från 2011 upphört att 
gälla. 

Bolaget ingick i oktober 2014 ett 
uppdragsavtal med Lars Flening Business 
Consultants beträffande bl.a. 
projektledning gentemot teknikkonsulter 
samt rådgivning i affärsfrågor. Avtalet 
ersätter tidigare avtal från 2009, se ovan 
under rubriken Leverantörsavtal. 

Bolaget har upptagit tre lån från Gert 
Westergren, styrelseordförande i Brighter. 
I maj 2013 upptog bolaget ett lån om 
500 000 SEK, i juni 2013 ett lån om 
500 000 SEK och i augusti 2013 ett lån om 
650 000 SEK. Samtliga lån har 
återbetalats. 

Truls Sjöstedt ställde borgensåtagande för 
tre tidigare lån från Bolagets 
styrelseordförande Gert Westergren. 
Lånen är återbetalda. Därutöver ställde 
Truls Sjöstedt borgensåtagande för lån 
från Långivare 1. Lånet som är återbetalt 
upptogs i oktober 2013 och uppgick till 
2 000 000 SEK.  

Brighters verkställande direktör, Truls 
Sjöstedt och styrelseledamoten Michel 
Frantzén, ställde säkerheter med generella 
borgensförbindelser med vardera 100 000 
SEK för tidigare lån från ALMI 
Företagspartner Sörmland AB. Lånet som 
nu är återbetalat upptogs i januari 2013 
och uppgick till 2 000 000 SEK.   

Gert Westergren, Truls Sjöstedt och 
Michael Frantzén ställde generella 
borgensåtaganden med vardera 250 000 
SEK för Brighters fullgörande av 
förpliktelser gentemot SEB. Förpliktelserna 
gentemot SEB avsåg kontokredit med ett 
kreditbelopp om 250 000 SEK. 
Kontokrediten är uppsagd och inga 
ytterligare förpliktelser återstår.
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| Skattefrågor i Sverige 

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras av förestående 
emission. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svensk lagstiftning och vänder sig 
till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. 

Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där 
aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. De särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller uniträtter som anses 
vara näringsbetingade berörs endast översiktligt. Vidare behandlas inte de särskilda regler 
som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser 
som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare. Innehavare 
av aktier och uniträtter rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska regler och skatteavtal.

 

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER

Fysiska personer 

För fysiska personer och dödsbon 
beskattas kapitalinkomster såsom 
utdelning och kapitalvinst vid avyttring 
av aktier i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 
30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid 
avyttring av aktier och andra 
delägarrätter beräknas normalt som 
skillnaden mellan 
försäljningsersättningen, efter avdrag för 
eventuella försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet 
(anskaffningsutgift). 
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier 
av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. BTU (d.v.s. betald 
tecknad unit) anses därvid inte vara av 
samma slag och sort som de aktier vilka 
berättigat till företräde i emissionen. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier 
får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till  

 
 
 

 

20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster vid avyttring av 
marknadsnoterade aktier och uniträtter 
är, som huvudregel, fullt ut avdragsgilla 
mot skattepliktiga kapitalvinster samma 
år på andra marknadsnoterade aktier 
och delägarrätter. Som huvudregel kan 
kapitalförlust som inte kan kvittas på 
detta sätt dras av med 70 procent mot 
övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt mot statlig fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. 

Skattereduktion medges med 30 procent 
av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent för underskott därutöver. 
Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår. 
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Juridiska personer 

Aktiebolag och andra juridiska personer 
beskattas normalt för alla inkomster, 
inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 
22 procent. Beräkning av kapitalvinst 
respektive kapitalförlust sker i huvudsak 
på samma sätt som för fysiska personer 
enligt vad som angivits ovan. Särskilda 
regler gäller för näringsbetingade aktier. 
För sådana aktier är kapitalvinster 
normalt skattefria och kapitalförluster 
inte avdragsgilla. Vidare är utdelning på 
sådana aktier skattefri. 

Marknadsnoterade aktier anses 
näringsbetingade bland annat om 
aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång 
hos investeraren och innehavet antingen 
uppgår till minst 10 procent av rösterna 
eller betingas av rörelse som bedrivs av 
ägarföretaget eller annat, på visst sätt 
definierat, närstående företag. För att en 
kapitalvinst ska vara skattefri och en 
kapitalförlust inte avdragsgill avseende 
marknadsnoterade aktier förutsätts även 
att aktierna varit näringsbetingade hos 
innehavaren under en 
sammanhängande tid om minst ett år 
före avyttringen. För att en utdelning på 
marknadsnoterade aktier ska vara 
skattefri krävs att aktierna inte avyttras 
eller upphör vara näringsbetingade inom 
ett år från det att aktien blivit 
näringsbetingad. Avdrag för 
kapitalförluster på aktier, för vilka 
avdrag ska göras (d.v.s. där de särskilda 
reglerna för näringsbetingade innehav 
inte är tillämpliga), medges bara mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. Sådana 
kapitalförluster kan även, om vissa villkor 
är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
på aktier och delägarrätter i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger. 
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| Riskfaktorer 

Ägande av aktier är förenat med 
risktagande. Det finns ett antal faktorer 
som påverkar och som kan komma att 
påverka verksamheten i Bolaget i såväl 
positiv som negativ riktning. Risker finns 
beträffande både sådana förhållanden 
som har direkt anknytning till Brighter 
och sådana som saknar specifik 
anknytning till Bolaget. 

Nedan lämnas en kortfattad och 
översiktlig redogörelse för de riskfaktorer 
som styrelsen bedömt kan ha betydelse 
för Bolagets framtida utveckling eller för 
en investering i aktien. Riskfaktorerna 
beskrivs utan inbördes rangordning och 
redogörelsen gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. Det innebär att det 
kan finnas ytterligare risker som i större 
eller mindre grad kan ha betydelse för 
Brighters verksamhet. Följaktligen skulle 
ytterligare riskfaktorer som för 
närvarande inte är kända eller som för 
tillfället inte anses vara betydande också 
kunna påverka Koncernens verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. Värdet 
på en investering i Bolaget kan komma 
att påverkas väsentligt om någon av de 
nedan angivna riskfaktorerna 
förverkligas. Investerare uppmanas 
därför att göra sin egen bedömning av 
nedan angivna och andra potentiella 
riskfaktorers betydelse för Bolagets 
verksamhet och framtida utveckling. 

RÖRELSERELATERADE RISKER 

Efterfrågan och marknadsacceptans 

Det kan inte uteslutas att marknaden inte 
kommer att visa den efterfrågan på 
Brighters produkter och tjänster som är 
nödvändig för att Bolagets förväntade 
försäljningsutveckling, prisnivå eller  

 

 

 
 
 

övriga förväntningar skall uppnås. 
Vidare finns det risk att 
marknadsmottagandet för Brighters 
produkter eller tjänster kan vara negativt, 
vilket kan hindra Bolaget från att bli ett 
lönsamt företag. 

Tvister 

Brighter ingick i juni 2009 ett 
uppdragsavtal med en teknikpartner, 
avseende genomförande av utrednings- 
och tekniska uppdrag för Bolaget.  
Brighter har bestritt faktura från 
teknikpartnern uppgående till ca 
400 000 SEK. Fakturan avser arbete 
under uppdragsavtalet. Skälet till 
bestridandet är att teknikpartnern inte 
har uppfyllt sina åtaganden under 
uppdragsavtalet vilket lett till avsevärda 
produktförseningar och därmed skada 
för Bolaget. Brighter har mot denna 
bakgrund reklamerat utfört arbete och 
resultat, begärt att få häva avtalet och 
har per den 10 februari 2015 framställt 
begäran om ersättning för skada.  
Teknikpartnern har bestritt Brighters 
krav. Parterna för diskussioner avseende 
hur tvisten ska lösas.  Det kan inte 
uteslutas att någon av parterna tar 
tvisten vidare till skiljenämnd. Oavsett 
om parterna når en överenskommelse 
eller tar tvisten vidare kan processen 
komma att bli kostsam, tids- och 
resurskrävande samt kan störa den 
normala affärsverksamheten.  Det kan 
inte heller uteslutas att resultatet av 
tvisten kan ha negativ inverkan på 
Bolagets resultat och finansiella 
ställning.  

Förutom ovan nämnda tvist är Brighter 
för närvarande inte inblandat i tvister 
inom ramen för den normala 
affärsverksamheten. Det kan dock inte 
uteslutas att Bolaget i framtiden kan 
komma att bli inblandat i tvister med 
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vilka kan följa liknande risker som 
beskrivits för nu pågående tvist. 

Nyckelpersoner inom Bolaget 

Bolagets nyckelpersoner har en stor 
kompetens och lång erfarenhet inom 
Bolagets verksamhetsområde. En förlust 
av en eller flera nyckelpersoner kan 
medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat. 
Bolaget är även i framtiden beroende av 
att kunna finna kvalificerade 
medarbetare som kan vidareutveckla 
Bolagets produkter. 

Konkurrens 

Framtida konkurrens kan komma från 
väletablerade globala aktörer med 
betydligt större forskningsresurser och 
större förmåga att snabbt nå 
marknaden. Om Bolaget inte kan 
konkurrera effektivt med dessa aktörer 
kan framtida intäkter påverkas negativt. 

En del av Bolagets konkurrenter är 
multinationella företag med stora 
ekonomiska resurser. En omfattande 
satsning och produktutveckling från en 
konkurrent kan medföra risker i form av 
försämrad försäljning. Vidare kan 
företag med global verksamhet som i 
dagsläget arbetar med närliggande 
områden bestämma sig för att etablera 
sig inom Bolagets verksamhetsområde. 
Ökad konkurrens kan innebära negativa 
försäljnings- och resultateffekter för 
Bolaget i framtiden. 

Forsknings och utvecklingsrisker 

Brighter bedriver forskning och 
utveckling. I detta ingår att formulera 
mål, utvärdera risker, identifiera och 
anlita samarbetspartners och 
leverantörer och leda arbetet mot det 
formulerade målet. Det finns risker att 
delar av denna process och 
genomförandet helt eller delvis påverkar 
Bolagets verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning negativt. Brighter 
arbetar under strikta riskhanteringskrav 

och har en egen process för att hantera 
detta på bästa möjliga sätt. Brighter 
följer ISO 13485. 

Leverantörsrisker 

Brighter har ingen egen produktion, utan 
använder sig av ett antal leverantörer 
som producerar Bolagets produkter. Det 
är mycket viktigt för Brighter att varorna 
levereras i tid och förlust av en eller flera 
leverantörer, samt försenade eller 
uteblivna leveranser, skulle kunna inverka 
negativt på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. På 
samma sätt kan uteblivna eller försenade 
transporter och andra problem i 
Bolagets logistik negativt påverka 
Bolagets verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. 

Produktansvar 

Kliniska prövningar, marknadsföring och 
försäljning av medicintekniska produkter 
är alltid förenade med risker att patienter 
skadas eller på annat sätt blir missnöjda 
med resultatet efter användning av 
produkten. Det kan inte uteslutas att 
patienter på något sätt ställer anspråk 
på ersättning från behandlande 
sjukvårdsteam och de bolag som 
tillhandahåller produkter för sådana 
behandlingar. Det kan inte heller 
garanteras att Bolagets 
försäkringsskydd mot sådana 
ersättningsanspråk är tillräckliga för att 
kompensera för ekonomiska skador som 
Bolaget kan tillfogas i samband med 
eventuella framtida skadeståndskrav på 
Bolaget. 

Patent och andra immateriella rättigheter 

Värdet av Bolaget är till betydande del 
beroende av förmågan att erhålla och 
försvara patent och andra immateriella 
rättigheter. Patentskydd kan vara 
osäkert och omfatta komplicerade 
rättsliga och tekniska frågor, och det 
finns inga garantier för att Brighter 
kommer att kunna behålla erforderliga 
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patent och licenser. En förlust av patent 
skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet och resultat negativt. Det 
finns ingen garanti för att Bolagets 
befintliga patent kommer att ge 
tillräckligt patentskydd eller att de inte 
kommer att kringgås. En tänkbar 
konsekvens av detta skulle k unna vara 
att Bolagets konkurrenskraft försämras, 
med reducerade eller uteblivna intäkter 
som följd. 

FINANSIELLA RISKER 

Likviditetsrisk och finansieringsrisk 

Brighter kan, beroende på 
verksamhetens utveckling i stort, komma 
att behöva ytterligare kapital för att 
förvärva tillgångar eller för att 
vidareutveckla tillgångarna på för 
Bolaget godtagbara villkor.  Om Bolaget 
inte kan erhålla tillräcklig finansiering 
kan omfattningen på Bolagets 
verksamhet begränsas, vilket i längden 
kan medföra att Bolaget inte kan 
verkställa sin långsiktiga utvecklings- och 
expansionsplan. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIER 
OCH ERBJUDANDET 

Aktierelaterade risker 

Värdepappershandel är alltid förknippad 
med risk och risktagande. Eftersom en 
aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en 
investerare kan komma att få tillbaka 
satsat kapital. Investeringar i Brighters 
aktier bör därför föregås av en noggrann 
analys av Bolaget, dess konkurrenter och 
omvärld, generell information om 
branschen samt övrig nödvändig 
information. En investering i aktier bör 
aldrig ses som ett snabbt sätt att 
generera avkastning, utan snarare som 
en investering man gör på lång sikt med 
kapital man kan undvara. Det finns vid 
investering i aktier alltid en risk att 
förlora hela eller del av det investerade 
beloppet.  

Utdelning på aktierna 

Enligt svensk lag beslutar 
bolagsstämman om utdelning. 
Tidpunkten för, och storleken på, 
eventuell framtida utdelning föreslås av 
styrelsen för Bolaget. Styrelsen kommer i 
sin bedömning att väga in ett flertal 
faktorer, bland annat verksamhetens 
utveckling, resultat, kassaflöden, 
finansiella ställning, expansionsplaner 
och andra faktorer. Det finns många 
risker som kan komma att påverka 
Bolagets resultat negativt och det finns 
inga garantier för att Brighter kommer 
att kunna presentera resultat som 
möjliggör utdelning till aktieägarna i 
framtiden.  

Framtida nyemissioner 

Förutom den beslutade 
Företrädesemissionen av units har 
Bolaget för närvarande inga planer på 
att genomföra ytterligare nyemissioner 
av aktier eller units. Trots detta kan 
Bolaget i framtiden komma att besluta 
om nyemission av ytterligare aktier eller 
units för att anskaffa kapital. Alla 
sådana ytterligare erbjudanden kan 
minska det proportionella ägandet och 
röstandelen för innehavare av aktier i 
Bolaget samt vinst per aktie i Bolaget och 
en eventuell nyemission kan få en 
negativ effekt på aktiernas 
marknadspris. 

Handel 

Brighters aktier är listade på Nasdaq 
First North. Det kan inte garanteras att 
likviditeten i Bolagets aktier kommer att 
vara tillfredsställande, vilket kan 
innebära svårigheter för en aktieägare 
att förändra sitt aktieinnehav vid en 
tidpunkt och till en kurs som är 
godtagbar.  

Nasdaq OMX har tillstånd av 
Finansinspektionen att driva verksamhet 
som en alternativ, auktoriserad 
marknadsplats och står under 
inspektionens tillsyn. Bolag vars aktier 
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handlas på Nasdaq First North är inte 
skyldiga att följa samma regler som 
börsnoterade bolag, utan ett mindre 
omfattande regelverk anpassat till 
företrädesvis mindre bolag och 
tillväxtbolag. En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på Nasdaq First 
North kan därför vara mer riskfylld än en 
placering i ett börsnoterat bolag.  

Begränsad likviditet 

Brighters aktier är upptagna till handel 
på Nasdaq First North. Utöver handeln 
med aktier kommer uniträtter och 
betalda tecknade units (BTU) att vara 
föremål för handel under en begränsad 
tid i samband med 
Företrädesemissionens genomförande. 
Det kan inte garanteras att likviditeten i 
aktierna, uniträtterna och BTU kommer 
att vara tillfredsställande, vilket innebär 
att det finns en risk för att dessa 
värdepapper inte omsätts dagligen och 
att det kan vara ett stort avstånd mellan 
köp- och säljkurs. En begränsad likviditet 
kan medföra svårigheter för innehavare 
av dessa värdepapper att förändra sitt 
innehav.
 



 

 
 
 

 
 

| Adresser 

 

Brighter AB 

Norgegatan 2 
164 32 Kista 
Tel: +46 (0) 8 55 00 88 20 

Finansiell rådgivare 

Stockholm Corporate Finance AB 
Besöksadress: Engelbrektsplan 1 
Adress: 
Birger Jarlsgatan 32A 
114 29 Stockholm 
www.stockholmcorp.se 

Emissionsinstitut 

Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 
Sveavägen 151 
113 89 Stockholm 
Tel: +46 (0) 8 50 65 17 95 

Legal rådgivare 

Advokatfirman Westermark Anjou AB 
Sergels Torg 12 
111 57 Stockholm 

Certified Advisor 

Remium Nordic AB 
Kungsgatan 12-14  
111 35 Stockholm 

Revisor 

Ernst & Young Aktiebolag 
Box 7850  
103 99 Stockholm  

Kontoförande institut 

Euroclear Sweden AB 
Regeringsgatan 65 
Box 7822 
103 97 Stockholm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


