Årsredovisning 2019

Innehåll.

2

Året i sammandrag

3

Finansiell översikt 4 år

3

VD har ordet

4

Verksamhetsbeskrivning

5

Actiste

6

The Benefit Loop

8

Strategi, resultat och företagsklimat

10

Ett aktiestärkande arbetsgivarvarumärke

14

Organisation

14

Brighteraktien

18

Bolagsstyrning

19

Beskrivning av risker och riskhantering

29

Förvaltningsberättelse

34

Finansiella rapporter

38

Noter till finansiella rapporter

46

Intygande

77

Revisionsberättelse

78

Brighter AB | Årsredovisning 2019

Året i sammandrag.
• Brighter fick ISO 13485-certifiering och
Actiste – världens första kompletta IoT-enhet
för monitorering och behandling av diabetes –
erhöll marknadsgodkännande (CE-märke).
• Brighter och UAE Ministry of Health and
Prevention visade Actiste på Arab Health 2019.
• Brighter ingick i Stockholm-Uppsala Life Science
Investment Hotlist.
• Brighter vann Swecare Rising Star Award 2019.
• Brighter beviljades patent för AI-driven
övervakning av medicinsk utrustning. Bolagets
huvudpatent beviljades i Brasilien.
• Brighter förvärvade 100% av Camanio AB.

• Henrik Norström tillträdde som VD och Truls
Sjöstedt valdes till styrelsens ordförande.
• Nya styrelseledamöter Emanuel Lipschütz
och Tove Andersson investerade 9,6 MSEK i en
riktad emission.
• Brighter erhöll den sista investeringen enligt
finansieringsavtalet med L1 Capital.
• Avtal med Winance rörande finansiering
i Brighter avslutades under året. 3 MEUR
nyttjades innan avslut.
• Brighter genomförde nyemissioner kontant och
genom kvittning om 188 MSEK under 2019 och
amorterade lån om 42 MSEK jämte ränta.
• Totalt har antalet aktier och röster ökat från
74 444 84 till 96 111 204.

Finansiell översikt 4 år.
KSEK

2019

2018

2017

2016

–79 810

–48 605

–24 395

–14 445

Finansnetto

–9 875

–4 475

–2 897

–238

Årets resultat

–89 685

–53 080

–27 292

–14 683

Balansomslutning

255 664

170 616

111 354

68 734

Eget kapital per aktie

1,27

1,55

1,54

1,01

Soliditet %

81%

63%

78%

76%

Rörelseresultat

För definitioner se not 28.
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VD har ordet.
Vi har åstadkommit mycket under
2019 – ett händelserikt år präglat
av stora framsteg. En av de mest
betydande framstegen, utöver
CE-märkningen av Actiste, är relationen med Förenade Arabemiratens
hälsoministerium (”MoHaP”) och
vår gemensamma lanseringsinsats
i samband med Arab Health. Det är
ett stort styrketecken att Ministeriet
också under året i olika sammanhang, exempelvis på Världsdiabetes
dagen lyft fram Brighters Actiste®
Diabetes Management as a Service
(”Actiste-tjänsten”) som en bra
långsiktig lösning för ökad kunskap
och förbättrad folkhälsa i regionen.
Vi arbetar mot en gemensam tydlig
målbild på både kortare och lite
längre sikt.
Produktregistreringen i Förenade
Arabemiraten, som inleddes under
hösten, har tagit längre tid än väntat
på grund av administrativa processer
inom Ministeriet. Även om det är
frustrerande ser vi inte att det på det
stora hela påverkar den långsiktiga
potentialen – förutsättningarna för
framgångsrik kommersialisering i
såväl Förenade Arabemiraten som
omkringliggande länder ser fortsatt
positiva ut. Bolagets närvaro i
Dubai och våra satsningar på Gulf
Cooperation Councilländerna har,
parallellt med diskussionerna som
förs med MoHaP kring produktregistrering, uppstartsprojekt och vidare
utrullning, dessutom resulterat i ett
bredare nätverk och diskussioner
med flera nya aktörer, bland annat i
Saudiarabien men även andra myndigheter i Förenade Arabemiraten,
samt Kuwait och Oman.

4

När det kommer till bolagets aktivitet
i Asien så har produktregistrerings
processer inletts i Indonesien,
Thailand, Singapore och Malaysia.
Parallellt med dessa fokuserar vi
på att etablera rätt partnerskap i
regionen, samt att expandera det
lokala teamet för att kunna börja
bearbeta marknaden mer aktivt.
I Sverige fokuserar vi främst på
samarbetet med Accumbo, där
Actiste blir en del av Accumbos nya
tjänst Diabetesdoktorn, som är under
utveckling och beräknas klar under
2020. Samarbete mellan privata
specialiserade vårdaktörer som
Accumbo och den offentligt och privat finansierade vården är, enligt vår
mening, både kostnadseffektivt och
ger möjlighet att trygga jämlik vård
för alla. Actiste-tjänsten kommer även
erbjudas direkt till privatpersoner.
Genom bolagets förvärv av Camanio
och Nectarine Health har vi inte
bara breddat produktportföljen
och tillfört kompetens utan även
försett bolaget med nya långsiktiga
tillväxtmöjligheter som passar väl in
i Brighters filosofi och vision om en
bättre välfärd, där vi gör det möjligt
för människor att leva ett längre och
självständigt liv. Potentialen i dessa
verksamheter drivs på av stora samhällstrender relaterade framförallt till
en växande och allt äldre befolkning.
Den demografiska utvecklingen –
gruppen äldre blir relativt större och
lever längre – samt att det redan
idag råder personalbrist inom vård
och omsorg, skapar ett stort behov
av nya tjänster och hjälpmedel som
underlättar och effektiviserar.
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Förutsättningarna som vi
skapat under året med höstens
kapitalanskaffning om 191 MSEK, de
initierade registreringsprocesserna,
den utökade personalstyrkan,
investeringarna och de upparbetade
kontakterna, innebär att vi lämnar
2019 bakom oss med stolthet och
kliver in i 2020 i vår starkaste position
hittills. Brighter – och världen på
grund av coronapandemin – står inte
utan utmaningar, men utsikterna för
att kunna nå framgång – och hjälpa
riskgrupper – även under 2020 ser
mycket goda ut.

Henrik Norström

VD, Brighter AB

Verksamhetsbeskrivning.
Brighter utvecklar lösningar för datadriven och mobil hälsovård. Målet är att effektivisera och stärka informationsflödet
av hälso- och behandlingsdata mellan patient och vård
givare samt att optimera och förbättra behandling och
monitorering av kroniskt sjuka. Genom förenklad sjukdomshantering och personlig, datadriven stimulans är bolagets
ambition att hjälpa patienter uppnå högre följsamhet i sin
behandling, vilket kan öka livskvaliteten, minska anhörigas oro
och frigöra vårdresurser.
Initialt satsar Brighter på diabetesvård med bolagets
lösning Actiste®, som utgör världens första hjälpmedel som
samlar alla de funktioner som krävs för monitorering och
behandling av insulinbehandlad diabetes i en enhet.
Enheten har egen mobiluppkoppling och fungerar både
för provtagning, då aktuellt glukosvärde mäts, och för
injektion av insulin – där patenterad teknik möjliggör
mätning av faktisk injicerad dos i kroppen.
Erhållna mätvärden, liksom tidpunkter för och storlekar
av givna insulindoser lagras centralt och finns därmed
tillgängliga för vårdgivaren. Vårdgivaren följer och utvärderar kontinuerligt patientens behandlingsförlopp, och
kan vid behov justera medicineringen och behandlings
planen för optimal anpassning till varje individ.
Denna interaktion möjliggörs av The Benefit Loop,
Brighters molnbaserade system som knyter ihop digital
och fysisk insamling av hälso- och behandlingsdata.
Kombinationen av den fysiska enheten Actiste och The
Benefit Loop medför många fördelar för såväl patient som
vårdgivare. Den fortlöpande uppföljningen av patientens
sjukdomsförlopp gör att behandlingen kan balanseras
väl, med skonsammare biverkningar och minskad risk för
över- och underdoseringar. Vårdgivaren kan rationalisera
arbetet med att fortlöpande följa och analysera ett stort
antal patienter.

Patienterna kan åtnjuta bättre livskvalitet i form av enklare
medicinering och provtagning, färre läkarbesök samt förvissningen om att behandlingen sker under moderna och
individuellt anpassade former. Datalagringen uppfyller
högt ställda krav på personuppgiftsskydd, och inleds först
efter patientens medgivande.
Styrelsen för Brighter ser att det finns möjligheter att i
framtiden verka på en övergripande nivå som spänner
över fler sjukdomar och vårdinriktningar.
Bolagets immateriella plattform kan appliceras och
skalas inom olika kliniska områden för att skapa nya
smarta lösningar för administration och uppföljning av
läkemedelsbehandling.

Aktuell kommersiell ställning.
Sedan 2015 har Brighters verksamhet i huvudsak bestått
av utveckling av Actiste och The Benefit Loop. Inga leveranser av Actiste har ännu inletts. I början av september
2019 erhöll Brighter CE-certifieringar av Actiste-enheten.
Certifieringarna utfärdades av TüV Reinland.
Bolaget har aktivt bedrivit marknadsföring sedan 2015,
vilket har lett till ett brett kontaktnät av tänkbara distributörer och vårdgivare i flera länder, samt till ett antal
intentionsavtal om användning.
Utvecklingen av den första kommersiella versionen av
enheten Actiste är färdig, och avtal för produktion och
logistik har ingåtts med etablerade leverantörer.
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Actiste Diabetes Management as a Service.
En komplett lösning för framgångsrik diabetesvård på distans.
Actiste-enheten.

Insamling av och återkoppling på
användargenererad behandlings- och
hälsodata är avgörande för effektiv
och framgångsrik behandling av
diabetes.

Actiste kombinerar alla nödvändiga
funktioner för vardaglig vård av
diabetes – lansett, blodsocker
mätare och insulinpenna – i en
enhet. Enheten har inbyggd
global internetuppkoppling genom
eSIM-teknologi och behöver inte
parkopplas med andra enheter för
att dela data.

Utan regelbunden och tillförlitlig
information om patienters blod
glukosvärden, insulindoser, måltider
och motionering, får vårdgivare
begränsad insikt om patientens
tillstånd och hur patienten följer
de rekommenderade behandlingsriktlinjerna. Det kan innebära att
behandlingen blir ineffektiv eller
felaktig och att patienten utvecklar
problematiska följdkomplikationer.
Studier visar att över 50 procent av
kroniskt sjuka behandlar sig felaktigt
eller helt upphör med sin behandling.1
Actiste Diabetes Management as a Service är en ny
tjänst som har utvecklats för att möta denna utmaning och
skapa värde för såväl sjukvård och samhälle som människor
som lever med diabetes.

All data från behandlingen
såsom blodglukosvärden
och insulindoser registreras automatiskt av
Actiste-enheten, i vilken
patienter också kan
lägga till information
om måltider, träning
och annat i vardagen.
Denna information lagras i molnet och Actiste-
användaren kan välja att dela den på distans
med sin vårdgivare eller närstående.

Actiste är tillgänglig som en månatlig
prenumerationstjänst som inkluderar:
• Actiste-enheten.
• Global uppkoppling genom eSIM samt lagring och
delning av behandlingsdata.
• Automatisk återförsörjning av testremsor, lansetter och
nålar baserat på den dagliga användningen.
• Actiste Companion-appen för Android- och Apple-
smartphones.
• Stöd genom bolagets online-community Pioneers.
• Vårdpersonal har också tillgång till Actiste HCP View-
appen som används för tillsyn av patienter som använder
Actiste.
• Teknisk support.

1. Hayden B. Bosworth et al., “Medication adherence: A call for action”, American Heart Journal, 2011, Volume 162, Issue 3, pp. 412–24, ncbi.nlm.nih.gov
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Companion-appen.
All behandlingsdata som lagras automatiskt på Actiste-
enheten synkroniseras med den gratis Actiste Companion-
appen för Android- eller Apple-smartphones. Eftersom
Actiste-enheten har en egen inbyggd internetuppkoppling
krävs inte Wi-Fi eller Bluetooth för synkronisering.
I appen visas blodglukosvärden och injicerade insulindoser i en lättöverskådlig tidslinje, och det är enkelt att
lägga in andra relevanta aktiviteter såsom måltider och
träningspass. Värden och utveckling visas i en vecko- eller
månadsvy. Människor som lever med diabetes men inte
använder en Actiste-enhet kan fortfarande använda
appen för att registrera sina behandlingsdata och dela
den med sin vårdgivare på distans.

Överblick för vårdgivare
(Actiste HCP View).
Actiste HCP View är en online-applikation som vårdgivare
kan använda för att, på distans, stötta patienter som
använder Actiste-tjänsten eller Companion-appen för
att behandla sin diabetes. Gränssnittet är enkelt att
använda och kräver inga tekniska förkunskaper eller
manuell överföring av data. Sjukvårdspersonal kan snabbt
utvärdera en patients nyckelparametrar – exempelvis
insulindoser och blodsockermätningar – för att identifiera
vilka som behöver mest stöd. Funktionen gör det möjligt
att upptäcka avvikelser och bristfällig efterlevnad av
behandlingsrekommendationer så att det kan bemötas
innan det blir ett hälsoproblem.

Pioneers – digital community.
• Chatta. Koppla upp dig närsomhelst och varsomhelst.
• Dela. Tankar och upplevelser.
• Coacha och bli coachad. Inspirera och motivera
dina jämnåriga.
Pioneers Young är ett online-community där barn, ton
åringar och unga vuxna med diabetes kan dela med sig
av kunskap, stötta och motivera varandra i vardagen.

Brighter AB | Årsredovisning 2019
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The Benefit Loop.
Brighter har utvecklat en digital infrastruktur som utgör
kärnan i bolaget och länken mellan patienternas fysiska
Actiste-enheter och vårdgivare, anhöriga samt andra
relevanta aktörer.
Plattformen, som marknadsförs under namnet ”The
Benefit Loop”, möjliggör analys och delning av den
hälso- och behandlingsdata som samlas in genom
Brighters produkter. Gränssnittet är app-baserat.
Syftet med The Benefit Loop är att paketera och visualisera relevant information och återkoppla till användaren
på ett smart och lätthanterligt sätt. Genom att förädla
och kontinuerligt tillgängliggöra pålitliga mätvärden kan
systemet bidra till en tydligare bild av individens hälsa.
Individen skall också själv kunna välja vem, exempelvis
vården, anhöriga eller forskare, som skall få ta del av
hälsodatan.

8

Det finns många kroniska sjukdomar utöver diabetes, som
är Bolagets första kliniska applikation, där behov föreligger att fortlöpande kontrollera och behandla sjukdomen
och där det kan ske på distans. I förlängningen är därför
Brighters ambition att öppna för andra leverantörer
att ansluta olika typer av instrument och appar till The
Benefit Loop.
Genom att göra plattformen tillgänglig för andra kan
mer data samlas in, vilken kan användas för att förbättra
behandlingar, använda vårdens resurser på ett effektivare
sätt, planera vården bättre och för att utveckla bättre
läkemedel och behandlingsmetoder.
En stor vinst består också i att öka livskvaliteten för
människor som lever med en kronisk sjukdom.
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The Beneﬁt Loop

Benämningen The Benefit Loop baseras på det kretslopp
som systemet möjliggör.
Behandla.

Analysera.

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

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

Logga.

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

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

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

Brighter AB | Årsredovisning 2019
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Strategi, resultat och företagsklimat.
Marknadsöversikt.
Brighter arbetar med kommersialise
ringen av diabetestjänsten Actiste.
Initialt fokuserar bolaget på Sverige,
Förenade Arabemiraten och den bredare GCC-regionen samt Thailand,
Indonesien, Singapore och Malaysia.
För de som diagnostiserats med
diabetes kan en rad insatser
förbättra hälsoutfallet. Diabetes är
en kronisk progressiv sjukdom, men
människor som har diabetes kan leva
ett långt och högkvalitativt liv genom
god diabeteshantering.
Detta inkluderar hantering av
glykemi men även riskfaktorer för
hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt
blodtryck och hyperkolesterolemi
med en hälsosam kost, fysisk aktivitet och framför allt att föreskrivna
behandlingsrekommendationerna
efterlevs.1

Bolagets positionering.
Bolaget har utvecklat världens första
medicintekniska lösning som samlar
alla nödvändiga funktioner som krävs
för monitorering och behandling
av insulinbehandlad diabetes i en
mobiluppkopplad enhet.
Med hjälp av lösningen kan antalet
steg för nödvändig mätning och
behandling enligt bolagets användarstudier minska med 67%. Enheten
innehar även patenterad teknologi
som mäter faktisk injicerad dos in i
kroppen, jämfört med motsvarande
lösningar på marknaden som istället
loggar inställd dos. Detta medför
att patienten och vården genom

bolagets lösning får tillgång till mer
valida behandlingsdata än vad som
tidigare varit möjligt.

både typ 1- och typ 2-diabetes.
Cirka 150–200 miljoner människor
uppskattas behöva injicera insulin.5

Den uppkopplade enheten kompletteras med en digital infrastruktur,
mobilapplikationer och tjänster för
analys och delning av data, personlig återkoppling för att stimulera till
bättre följsamhet i behandlingen
samt automatisk påfyllning av
förbrukningsartiklar till användarens
hem. Lösningen paketeras som en
heltäckande abonnemangstjänst.

• 79% av vuxna med diabetes bor i
låg- och medelinkomstländer.

Alternativa lösningar på
marknaden.

• Diabetes har orsakat minst 760
miljarder USD i sjukvårdskostnader
2019 – 10% av de totala utgifterna
för vuxna.
• 1 av 6 födslar påverkas av
diabetes under graviditeten.
• 374 miljoner människor löper
en ökad risk att utveckla typ
2-diabetes.6

Den globala marknaden för
injektionshjälpmedel för diabetes kan
delas upp i två segment:
• Avancerade lösningar
(Insulinpump, CGM2 & FGM3)
• Enklare lösningar (Separat
blodsockermätare, lansett och
insulinpenna för injektion)
Bolaget adresserar utrymmet
mellan den mest avancerade och
kostsamma tekniken och de äldre
traditionella verktygen.

Diabetes i världen.
IDF (International Diabetes Federation) uppskattar att det idag lever
över 460 miljoner människor med
diabetes. Fram till 2045 uppskattas
antalet öka med cirka 52% till 700
miljoner människor.4 Uppskattningen
inkluderar både diagnostiserad och
odiagnostiserad diabetes, samt

1. International Diabetes Federation. s. 24, IDF Diabetes Atlas. 8th edition
2. Continuous Glucose Monitoring
3. Flash Glucose Monitoring
4. International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
5. Satish K. Garg, Amanda H. Rewers, and Halis Kaan Akturk.Diabetes Technology & Therapeutics. Jun 2018. http://doi.org/10.1089/dia.2018.0101
6. International Diabetes Federations hemsida, november 2019. https://www. idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html
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Om diabetes.
Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika
sjukdomar med varierande orsaker. Den gemensamma
nämnaren är att blodsockret är för högt, vilket kräver
olika former av behandling och åtgärder. Vanligtvis
delas sjukdomen upp i typ 1 och typ 2.1

Insulin förstörs om det kommer i kontakt med magoch tarmkanalens safter och det går inte att ta i
form av tabletter. Det enda sättet att tillföra insulin
till kroppen är med hjälp i form av injektioner med
insulinpenna eller insulinpump.5

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Alla personer med typ 1-diabetes
behandlas med insulin.2

Komplikationer av bristfälligt behandlad diabetes.
Risken att drabbas av komplikationer minskar med
en god blodsockerkontroll. Därav är följsamhet i
behandlingen och god monitorering av stor vikt.

Typ 2-diabetes beror antingen på att kroppen inte
kan producera tillräcklig mängd insulin eller att
kroppscellerna förlorar sin insulinkänslighet. Det finns
en rad faktorer som spelar in och arvsanlag spelar en
stor roll för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra
faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil,
stress och även hög ålder då risken för att utveckla
typ 2-diabetes ökar med åldern.3
Insulin är ett livsviktigt hormon som reglerar blodsockret. Hormonet bildas i betaceller som finns i de
Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Hos en frisk
människa skickas insulin ut från bukspottkörteln som
ett svar på förhöjda nivåer av socker (glukos) i blodet
och signalerar till kroppens muskler och fettvävnad
att ta upp detta.4

Bristen på insulin eller cellernas oförmåga att
reagera på insulin leder till höga nivåer av blodglukos
eller hyperglykemi.
Hyperglykemi kan, om den lämnas okontrollerad
på lång sikt, vara livshotande eller orsaka allvarliga
skador på kroppens organ, leda till exempelvis hjärtoch kärlsjukdomar, neuropati, nefropati, ögonsjuk
domar och amputation.6

1. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/
2. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019 https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-1/
3. Svenska diabetesförbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
4. Svenska diabetes-förbundets hemsida, november 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-a-o/
5. Svenska diabetesförbundets hemsida, april 2019: https://www. diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/
6. International Diabetes Federation. s.16, IDF Diabetes Atlas. 8th edition
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Marknad och försäljningspotential.
Bolagets första lösning riktar sig till
alla insulinbehandlade diabetiker.
Av den totala andelen diabetiker
beräknas cirka 40% ha behov av att
injicera insulin:
• Svårbehandlade typ 1-diabetiker
(bolaget uppskattar ca 1% av alla
diabetiker)
• Övriga typ 1-diabetiker (bolaget
uppskattar cirka 7–8% av alla
diabetiker)1
• Insulinbehandlade typ 2-diabetiker
(cirka 30–32% av alla diabetiker)2
Det totala antalet insulinbehandlade
diabetiker uppgår idag till 150–200
miljoner människor globalt.3
Initialt fokuserar bolaget på marknaderna Sverige, Förenade Arab
emiraten, Thailand och Indonesien.
Totalt uppskattar bolaget att cirka
16 miljoner människor har behov av
att injicera insulin som en del i sin
diabetesbehandling i dessa länder
(cirka 40% av det totala antalet
diabetiker).

1. International Diabetes Federation November
2019 https://www. idf.org/aboutdiabetes/
type-1-diabetes.html

Intäktsmodeller.
Försäljning av
produkter och tjänster.
Brighters första produkt, Actiste,
kommer att marknadsföras och
säljas i abonnemangsbaserad
form (”Actiste® Diabetes Management as a Service”). Tjänsten
innefattar Actiste-enheten, teknisk
support, löpande påfyllning
av förbrukningsartiklar och
datahantering genom Brighters
digitala plattform och tillhörande
mobilapplikationer.
Intäktsmodellen anpassas
utifrån regionala förutsättningar.
Baserat på rådande och förväntad
framtida marknadssituation har
Brighter fastställt ett genomsnittligt
pris för Actiste-tjänsten om cirka
60 euro per månad för bastjänsten.
Actiste-enheterna, förbruknings
artiklar, mobilapplikationer med
mera kommer inte att säljas
separat.

Hälso- och
behandlingsdata.
Brighters målsättning är att
tillhandahålla både nyckeln till
och marknadsplattformen för
användargenererade hälsodata.
De databanker som, med användarnas tillåtelse, över tid genereras
i Brighters plattform kan komma
att användas i långsiktig samhälls
planering, forskningsprojekt, kliniska studier och vid utveckling av
läkemedel. Ambitionen är att mot
betalning erbjuda bolagets valida
databanker till samhällsorgan och
läkemedelsproducenter, samt att
användarna ska erhålla betalning
för att dela sina data.

2. Svenska Diabetesförbundets hemsida,
april 2019. https://www. diabetes.se/diabetes/
lar-om-diabetes/typer/typ-2/
3. Satish K. Garg, Amanda H. Rewers,
and Halis Kaan Akturk.Diabetes
Technology & Therapeutics. Jun 2018.
http://doi.org/10.1089/dia.2018.0101
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Licensiering av IP.
Bolaget har sedan 2007 ansökt
om och erhållit ett stort antal
patent och mönsterskydd för bland
annat integration av provtagning,
mätning av biomarkörer och
injektion av flytande läkemedel
i en enda enhet och Artificiell
Intelligens-stödd övervakningsfunktionalitet för medicinsk utrustning.
Ett tidigt fokus på patent från
Brighters grundare utgör basen
för bolagets breda patentportfölj.
Bolaget har sex patentfamiljer
och totalt 17 godkända patent
och 39 patentansökningar under
behandling. Godkända patent
finns i Sverige, USA, Japan, Kina,
Frankrike, Tyskland, Storbritannien,
Indien, Indonesien och Brasilien.
Bolaget avser att licensiera delar
av sin IP-portfölj till externa aktörer.

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

Produktion
och logistik.
Tillverkning och
produktion.
Under 2016 inledde Brighter och
Sanmina ett samarbete för produktionen av Actiste-enheten. Sanmina
är en global ledande leverantör av
integrerade produktionslösningar,
och tillverkar några av världens
mest komplexa elektroniska och
mekaniska produkter. Valet av partner
baserades på Sanminas omfattande
erfarenhet av att producera avancerade medicintekniska produkter,
däribland andra diabeteshjälpmedel.
Ytterligare avgörande kriterier var
Sanminas heltäckande lanseringsoch tillverkningskapacitet i Sverige
såväl som globalt, dess ISO 13485-
certifiering samt förmåga att skala
upp processen.

Logistik och
kundservice.
Under 2017 inledde Brighter ett
partnerskap med Sonat för att
bygga upp en global logistikfunktion.
Inom ramen för avtalet ingår att
Sonat i rollen som partner driver
utvecklingen av logistikplattformen.
Vidare är Sonats roll att fungera
som outsourcad logistikfunktion med
ansvar för bland annat prognoser,
lagerstyrning, tillgänglighet, order
planering, transportadministration,
leveransbevakning och löpande
problemlösning. Sonat ansvarar även
för kundservice.
Bolaget inledde även 2017 ett samarbete med Speed Group avseende
bolagets lagerverksamhet i Sverige.

Affärsstrategi och strategiska
mål, framtida utmaningar och
framtidsutsikter.
Brighter har som strategi att
i första hand etablera sig på
marknader som präglas av hög
diabetesprevalens och förväntad
tillväxt i antalet människor med
diabetes, marknader med liknande
regulatorisk miljö som Europa – för
enklare registrering av EC-certifikat
(CE-märke) – samt sjukvårds- och
försäkringssystem som subventionerar eller täcker diabetesvård.
Marknaderna ska också ha en
stabil växande ekonomi och hög
acceptans av innovation.
Baserat på dessa kriterier har
bolaget påbörjat marknadsintroduktion i Förenade Arabemiraten,
Indonesien, Thailand, Singapore
och Malaysia. Bolaget avser också
att etablera sig i Sverige som har
hög acceptans av innovation.
Marknadspenetration sker genom
lokala samarbeten eller egna
dotterbolag. I Förenade Arabemiraten har bolaget etablerat ett
dotterbolag tillsammans med en
lokal partner, AFAQ Group, inför
kommersialisering. I Thailand och
Indonesien har bolaget ingått
samarbetsavtal med mobiloperatörerna AIS och Indosat Ooredoo som
lanseringspartners. Bolaget har
också en egen filial i Indonesien
för lokal närvaro. Målbilden är att
uppnå en 30-procentig marknads
andel på respektive marknad inom
fem år efter marknadsinträde.
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Erbjudandet Actiste Diabetes
Management as a Service
(ADMS) säljs som en tjänst i form
av ett månadsabonnemang
som bl a inkluderar en Actiste
device med tillhörande app och
förbrukningsvaror för användning.
Prissättningsstrategin är organisk
och utgår från den lokala betal
ningsviljan. I vissa regioner förväntas priset på bolagets tjänster vara
billigare, medan priset avses att
vara högre i andra regioner med
högre betalningsvilja.
Avsikten med den typen av pris
sättningsstrategi är att maximera
antalet användare. Detta då
de data som genereras genom
bolagets tjänster avses att bli ett
viktigt framtida affärsområde. På
sikt avser bolaget att bli en ledande
plattform för delning, användning
och handel med valid användar
genererad hälso- och behandlingsdata. Bolagets immateriella
plattform kan också appliceras
inom ytterligare kliniska områden
utöver diabetes för att skapa nya
lösningar för administration och
uppföljning av läkemedelsbehandling. I framtiden avser bolaget
därför att lansera ytterligare
produkter och tjänster för att
bredda verksamhetsområdet.
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Ett aktiestärkande arbetsgivarvarumärke.
På arbetsmarknaden idag är det
hög konkurrens om kompetens.
Brighter har som ambition att vara
förstahandsvalet bland arbetsgivare
för såväl de medarbetare vi idag
har anställda i bolaget, som för de
medarbetare vi vill ska ansluta sig till
våra team. Attraktiva och hållbara
arbetsgivarvarumärken byggs inifrån
och ut, genom autentiskt ledarskap,
som exekverar på professionella
HR-processer, i god balans mellan
struktur och kultur i verksamheten.
Att vara en attraktiv arbetsgivare
är ett av de viktigaste övergripande

mål vi har bland alla de mål vi satt
under årets arbete kring målstyrning
med OKR:er. Hur varumärket Brighter
uppfattas internt såväl som externt
är i högsta grad aktiekurspåverkande
och för verksamhetens förmåga
att leverera på topp så är det
högst väsentligt att bolaget lyckas
attrahera rätt kompetens. Brighter
har därför mycket stort fokus på
People & Culture. Våra team av
individer som stärker vår kultur och
bidrar med kompetens till företagets
utveckling är det som i slutänden
bygger bolaget.

Under hösten 2019 har funktionen
People & Culture byggts upp, HR-processer har kommit på plats och vårt
globala organisationsutvecklingsprojekt, Brighter 3.0 har startat. Genom
projektgruppen, globala workshops
och aktiviteter i Brighter 3.0 formar
vi målmedvetet arbetssätt och kultur
genom fokus på utveckling av vår
struktur och våra beteenden.
Hur vi leder oss själva är en
avgörande del i hur vi bygger
ett ledande bolag!

Team up – winning together!

Organisation.
Brighter AB
(publ)
100%
Brighter One AB

100% (49%)

100%

Brighter Software
Trading L.L.C. (UAE)

100%

Camanio AB

100%

13%
Accumbo

100%
Nectarine AB
(förvärvat 2020)

100%

I koncernen fanns sju bolagCamanio
vid
I oktober 2019 köpte Brighter AB Vital Integration
ägarandel.
Care Inc
of Investeringen sker i
Bestic AB
(USA)
Scandinavia
AB
årets slut. Brighter AB som äger 100
Camanio Care AB:s dotterbolag
kombination
med ett samarbetsavtal
procent av aktierna i dotterbolagen
Camanio AB för 17 MSEK, till vilket
kring utveckling av en diabetestjänst.
Camanio AB och Brighter One AB,
hela verksamheten i Camanio Care
Accumbo är en digital vårdgivare
samt 49% av aktierna och 100% av
AB överlåtits. Camanio AB med
som fokuseraar på metabola syndroröstetal i Brighter Software Trading
dotterbolag behandlas internt som
met (hypertoni, Diabetes, Obesitet,
LLC. Camanio AB äger 100 procent
en separat koncern. Camanio ABs
Abnormala Blodipider) och riktar sig
av sina tre dotterbolag. Vital integraverksamhet levererar produkter och
till privatpersoner, vårdcentraler och
tion av Scandinavia AB, Camanio
tjänster för monitorering, träning
försäkringsbolag.
Care Inc. och Bestic AB.
och ökat allmänt välbefinnande hos
Nectarine Health AB som förvärvades
framför allt äldre personer.
Efter årets slut tillkom Nectarine
efter årets slut, erbjuder en tjänst
Health AB som ägs till 100% av
Brighter har också genomfört en
kopplat till ett armband för monitoreBrighter AB.
kommersiell investering, om 9 MSEK
ring av framför allt äldre personer.
i Accumbo, motsvarande 13 procent
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Under 2019 var all personal
anställd i moderföretaget Brighter
AB samt i dotterbolaget UAE liksom
Camanio AB. Medeltalet var 39
(17) anställda, varav 22 (12) män.
Per den 31 december 2019 är vi
46 personer anställda, varav 28 i
Brighter AB, 15 i Camanio AB och
4 i Brighter Software Trading LLC.
Vår talangbas innefattar experter
inom diabetesvård, design, teknik,
produktutveckling, försäljning och
marknadsföring, produktion, logistik,
quality assurance, regulatory
affairs och kundtjänst samt juridik.
Vi arbetar också med konsulter och
externa byråer inom vissa specifika
områden.
People & Culture (HR) funktionen
hos Brighter AB skapades i mitten av
oktober då rollen som Head of People
& Culture rekryterades samt att rollen
som HR specialist inom ersättningar

och förmåner tillsattes via konsult
under november. Innan det hade
delar av den administrativa HR
strukturen påbörjats via HR konsult.
People & Culture-funktionen agerar
rådgivande supportfunktion för
Camanio AB med dotterbolag men
Camanio-koncernen hanteras i övrigt
av Camanios ledning, separat från
Brighter AB med övriga dotterbolag.
Under kvartal 4 2019 har
strukturen och kulturen i Brighter
AB genomlysts, vilket resulterade i
löneöversyn och lönerevision samt
att en HR strategi och verksamhetsplan för 2020 - 2022 har tagit form.
Arbetsgivarvarumärket stärks och
formas inifrån och ut genom att
organisationsutvecklingsprojektet
Brighter 3.0 startades. Projektet är
globalt och innebär anpassningar
för att bygga nya arbets- och samarbetssätt. I projektet ingår även att

utveckla Brighters ledningsteam och
företagskultur. Vi sätter tillsammans
en vinnande kultur som tillsammans
med vårt målstyrningsarbete kring
OKR:er, tar oss vidare in i nästa fas i
företaget.
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Brighter AB (publ), med org.
nr 556736-8591. Styrelsen har sitt
säte i Stockholms kommun, där också
verksamheten bedrivs.
Bolagets webbplats är www. brighter.
se. Bolaget är inte beroende av andra
företag inom koncernen. Bolaget
bildades i Sverige den 5 juli 2007 och
registrerades vid Bolagsverket den 31
augusti 2007. Bolaget är ett svenskt
publikt aktiebolag, som regleras av
aktiebolagslagen (2005:551).
LEI-kod: 5299001CH8K0RXSYV047.

Brighter Software Trading LLC.

Brighter One AB.

I augusti 2018 etablerade Brighter
AB (publ) och AFAQ Group L.L.C.
ett gemensamt bolag i Dubai,
Förenade Arabemiraten, Brighter
Software Trading LLC. Det nya
bolaget kommer introducera
Actiste® Diabetes Management as
a Service i GCC-regionen.

Bolaget har som enda syfte att äga
optioner för incitamentsprogram
för nyckelpersoner eller nyttande i
samband med finansiering.

AFAQ Group etablerades 2015
av Sheikha Latifa Mohammed Bin
Mejrin Al Murrar. Organisationen

fokuserar på samhällsförbättrande frågor för invånarna inom
GCC-området och stärker handel
genom investeringar och kommersiella satsningar i regionen.
Moderbolaget Brighter AB äger
49% av aktier och 100 % av
röstetal i dotterbolaget Brighter
Software Trading L.L.C. med säte i
Dubai, Förenade Arabemiraten.

Brighter AB | Årsredovisning 2019
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Camanio.

Accumbo.

Camanio AB är ett digitalt välfärdsteknikföretag som
utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet
med individen i centrum. Bolagets plattform och digitala
tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg
på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala
mixen av digital och fysisk vård.

Accumbos Blodtrycksdoktorn.se är Sveriges första digitala
specialistvårdtjänst för patienter med högt blodtryck.
Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är
den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom
stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har cirka två miljoner
vuxna högt blodtryck.

Bolagets erbjudande ökar både vård- och omsorgskvalitet
och livskvalitet, samt möjliggör att vård och omsorg blir
mer tillgänglig för alla människor som behöver den.

I januari 2020 behandlades 2 500 patienter med
medicinsk behandling och livsstilsintervention i Blodtrycksdoktorn. Arbetet på att integrera Actiste® Diabetes
Management as a Service i Accumbo för att erbjuda
även “Diabetesdoktorn” påbörjades i december 2019.
Accumbo AB har kontor i Kalmar och i Lund. Accumbo
är en registrerad vårdgivare och lyder under hälso-och
sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation), patientdatalagen
och patientsäkerhetslagen.

Camanio Smart Care.
Camanio Smart Care är en digital plattform som lägger
grunden för en digital vård och omsorg i hemmet.
Plattformen kan kopplas samman med ett ekosystem
av trygghetslarm och sensorer beroende på individens
behov och situation. Denna öppna leverantörsoberoende
plattform hjälper kunderna att växa in i framtiden med en
bredare digital vård och omsorg.

BikeAround, Bestic, Giraff och MQi.
BikeAround är upplevelsecykeln som gör det möjligt att
cykla runt i världen och motiverar till fysisk aktivitet. Bestic
är ett äthjälpmedel skapat av och för personer som har
nedsatt funktion, eller saknar funktion i armar eller händer.
Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller
sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella
tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för
personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma.
MQi – Mealtime Quality Index mäter processkvaliteten inom måltidssituationen baserat på forskning,
erfarenheter och svenska samt internationella riktlinjer för
kvalitetsindikatorer för måltiden.
Camanio AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i
Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal
europeiska länder.
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Nectarine Health.
Nectarine Health är ett tekniklösningsföretag drivet av de
senaste modellerna inom artificiell intelligens och insikter,
för att kunna skapa lösningar för vård och omsorg på
distans till de äldre som vill leva ett mer självständigt och
säkert liv i sina egna hem. Nectarine Health kombinerar
den bästa tillgängliga hårdvaran, maskininlärning, samt
användarcentrerad mjukvara och verktyg för att göra
det möjligt för vårdgivare (såväl familjemedlemmar som
professionell vård- och omsorgspersonal) att ge proaktiv
och relevant vård vid rätt tidpunkt. Den ursprungliga
produkten utvecklades för att detektera fallolyckor och
larma vårdgivarna på äldreboenden, för att på så sätt
förbättra svarstiderna och kvalitet i vården. Produkten
används av hundratals människor på äldreboenden runt
om i Sverige.
Teknik adresserar ett växande behov att utveckla lösningar
för en åldrande befolkning över hela världen och det resulterande trycket på existerande vård- och omsorgssystem.
Bara i USA förväntas andelen av befolkningen över 65 år
att uppgå till 22 procent år 2050, enligt beräkningar från
Världsbanken.
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Brighteraktien.
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Brighters aktie noterades på Aktietorget 3 februari 2012 och är noterad på Nasdaq
First North Growth Market sedan den mars 2014. Brighteraktien noterade under 2019
en uppgång med 11 procent och snittkursen stod vid årets slut i 5,58 SEK (5,05).
Brighters aktiekapital uppgick 31 december till 4,8 MSEK fördelat på 96 111 204
aktier med en röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till utdelning. Efter räkenskapsårets utgång så har antalet aktier ökats till 194 443 589 efter en nyemission som
tillförde bolaget 191 MSEK och ökade aktiekapitalet till 9,7 MSEK.

Aktiekursens utveckling.
Den 30 december 2019, sista
handelsdagen för året, var snittkursen för Brighters aktie 5,04 SEK
per aktie. Brighters aktie handlades
under året som högst till snittkurs
8,26 SEK (4 september) och som
lägst till snittkurs 4,69 SEK (1 mars).
Under 2019 steg aktien med 12%.

Fotnot: priserna är justerade med
hänsyn till emissionen i januari.

räknat på antalet aktier i slutet av
året, 96 111 204 stycken. Antalet
avslut för året var 106 284 med
en genomsnittlig daglig volym
uppgående till 673 016 aktier. Störst
volym, 15 190 745 aktier handlades
den 3 september.

Utdelning.
Då Brighter är i tillväxtfas har
styrelsen beslutat att ingen utdelning
ska utgå.

Handel och omsättning.
Under 2019 omsattes 167 581 015
aktier vilket motsvarar en
omsättningshastighet om 1,7
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Aktiekapitalets
utveckling.
Bolagets aktiekapital ska enligt
bolagsordningen utgöra lägst
3 825 456,60 SEK och högst
15 301 826,40 SEK. Antalet aktier
ska vara lägst 76 509 132 och
högst 306 036 528. Varje aktie har
ett kvotvärde om 0,05 SEK. Under
året har aktiekapitalet ökat från
3 722 242,20 till 4 805 560,20 SEK.
Vid årets slut pågick en nyemission
som stängdes i januari 2020.
Aktiekapitalet hade i slutet av januari
2020 ökat till 9 702 552,10 SEK.

Bolagsstyrning.
Lagstiftning och
bolagsordning.
Brighter är ett svenskt publikt
aktiebolag och regleras av svensk
lagstiftning, främst aktiebolagslagen
(2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget är
listat på Nasdaq First North Growth
Market (”First North”) och tillämpar
därigenom First Norths regelverk.
Förutom lagstiftning och First
Norths regelverk är det bolagets
bolagsordning samt dess interna
riktlinjer för bolagsstyrning som
utgör grunderna. Bolagsordningen,
som återfinns på bolagets hemsida,
anger bland annat styrelsens säte,
verksamhetens inriktning, gränserna
för aktiekapital och antal aktier samt
förutsättningarna för att få delta vid
bolagsstämma.

Svensk kod för
bolagsstyrning.
Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”) anger en högre norm för
god bolagsstyrning än aktiebolags
lagens minimikrav och ska tillämpas
av bolag vars aktier är upptagna
till handel på en reglerad marknad
i Sverige. För närvarande är Koden
inte bindande för bolag vars aktier är
listade på First North. Koden utgör en
viktig vägledning för bolagets interna
riktlinjer för bolagsstyrning.

Bolagsstämma.
Aktieägarnas inflytande i bolaget
utövas vid bolagsstämman som,
i enlighet med aktiebolagslagen,
är bolagets högsta beslutande
organ. Bolagsstämman kan fatta
besluta i varje fråga i bolaget som
inte utgör ett annat bolagsorgans
exklusiva kompetens. Bolagsstämman
har således en överordnad roll i
förhållande till bolagets styrelse och
verkställande direktör.
Kallelser, protokoll och kommunikéer
från bolagsstämmor hålls tillgängliga
på bolagets hemsida. Vid årsstämman, som enligt aktiebolagslagen
ska hållas inom sex månader från
utgången av varje räkenskapsår,
ska beslut fattas om fastställelse
av resultat- och balansräkning
för moderbolaget och koncernen,
dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust, om ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören, val av
styrelseledamöter och revisorer samt
ersättning till styrelsen och revisorer.
Vid bolagsstämman fattar aktieägarna även beslut i andra centrala
frågor, såsom ändring av bolagets
bolagsordning, eventuell nyemission
av aktier etc.
Om styrelsen anser att det finns
skäl att hålla bolagsstämma före
nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma), eller om en revisor i bolaget
eller ägare till minst en tiondel av
samtliga aktier i bolaget skriftligen
så begär, ska styrelsen kalla till extra
bolagsstämma.

Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma
ska utfärdas tidigast sex veckor och
senast två veckor före stämman.
Rätt att närvara och rösta vid
bolagsstämma, antingen personligen
eller genom ombud med fullmakt,
tillkommer aktieägare som är införd i
bolagets av Euroclear förda aktiebok
på avstämningsdagen, strax före
stämman, samt anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman.
Biträde till aktieägare i bolaget får
följa med till bolagsstämman om
aktieägare anmäler detta. Varje
aktieägare i bolaget som anmäler ett
ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet
behandlat vid bolagsstämman.
För att kunna avgöra vem som
har rätt att delta och rösta vid
bolagsstämma ska Euroclear, på
bolagets begäran, förse bolaget med
en lista över alla innehavare av aktier
per avstämningsdagen. Aktieägare
som har sina aktier förvaltarregistrerade måste instruera förvaltaren
att tillfälligt registrera aktierna i
aktieägarens namn för att ha rätt
att delta och rösta för sina aktier vid
bolagsstämma (rösträttsregistrering).
Sådan registrering måste vara
genomförd senast vid tillämplig
avstämningsdag och upphör att
gälla efter avstämningsdagen.
Aktieägare som har sina aktier
direktregistrerade på ett konto i
Euroclear-systemet kommer automatiskt att ingå i listan över aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska, i enlighet med bolagets bolagsordning,
ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
hemsida. Att kallelse har skett ska
samtidigt annonseras i Svenska
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Valberedning.
Valberedningens huvudsakliga
ansvar och uppgifter är att föreslå
kandidater till posten som styrelseordförande och övriga medlemmar
av styrelsen. Valberedningen
föreslår också arvoden och övriga
ersättningar till styrelseledamöterna
liksom kommer med förslag till val av
och ersättning till revisorer. Vidare
ska valberedningen lämna förslag
till process för att utse valberedning
inför årsstämman.
Enligt valberedningens instruktion
skall valberedningen bestå av minst
två och högst tre ledamöter förutom
styrelsens ordförande. De tre största
aktieägarna som är registrerade hos
Euroclear Sweden AB per den siste
september året innan stämman äger
rätt att utse varsin ledamot. Om
dessa aktieägare väljer att avstå från
att utse ledamot går turen vidare
till den till röstetalet fjärde största
aktieägaren osv.
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Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Styrelsens ordförande
ska inte vara valberedningens
ordförande. Om ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är
slutfört, och valberedningen anser
att det finns behov av att ersätta
denna ledamot, ska ersättare utses
av samme aktieägare som utsett
den avgångne ledamoten eller, om
denna aktieägare inte längre tillhör
de röstmässigt största aktieägarna,
av den aktieägare som tillhör denna
grupp. Om den aktieägare ledamot
utsetts av väsentligen minskat sitt
innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt
mot bakgrund av eventuellt behov
av kontinuitet inför nära förestående
bolagsstämma, ska ledamoten lämna
valberedningen och valberedningen
erbjuda den största aktieägaren som
inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.
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Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till nästa
årsstämma har hållits eller vid behov
intill dess att en ny valberedning
utsetts. Valberedningens medlemmar
ska utföra sina plikter och uppgifter i
enlighet med Koden.
I samråd med de största ägarna
har styrelsens ordförande i Brighter
AB etablerat en valberedning inför
årsstämman 2020. Valberedningen
utgörs av Dennis Westermark,
Niclas Stenberg och Truls Sjöstedt.
Valberedningen har utsett Dennis
Westermark till dess ordförande.
Utnämningen har skett enligt den
instruktion avseende principer för
utseende av valberedning i bolaget
som fastställdes vid årsstämma i
Brighter den 9 maj 2019.

Styrelse.
Efter bolagsstämman är styrelsen
bolagets högsta beslutande organ.
Styrelsen är även bolagets högsta
verkställandeorgan och bolagets
ställföreträdare. Vidare svarar
styrelsen enligt aktiebolagslagen för
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter,
ska fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation
samt se till att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska förhållanden i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsens ordförande har ett särskilt
ansvar att leda styrelsens arbete
och bevaka att styrelsen fullgör sina
lagstadgade uppgifter.
Enligt bolagsordningen ska bolagets
styrelse bestå av lägst tre (3) och
högst tio (10) styrelseledamöter med
högst två (2) suppleanter. Ledamot
väljs årligen på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har
hållits. Någon begränsning för hur
länge en ledamot får sitta i styrelsen
finns inte.
Bland styrelsens uppgifter ingår
bland annat att fastställa bolagets
övergripande mål och strategier,
övervaka större investeringar,

säkerställa att det finns en
tillfredsställande kontroll av bolagets
efterlevnad av lagar och andra regler
som gäller för bolagets verksamhet
samt bolagets efterlevnad av
interna riktlinjer. Bland styrelsens
uppgifter ingår även att säkerställa
att bolagets informationsgivning till
marknaden och investerare präglas
av öppenhet samt är korrekt, relevant
och tillförlitlig samt att tillsätta,
utvärdera och vid behov entlediga
bolagets verkställande direktör.
Styrelsen har, i enlighet med
aktiebolagslagen, fastställt en
skriftlig arbetsordning för sitt arbete,
vilken utvärderas, uppdateras
och fastställas årligen. Styrelsen
sammanträder regelbundet efter ett
i arbetsordningen fastställt program
som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter
vid behov.
Bestämmelser om inrättande
av revisionsutskott återfinns i
aktiebolagslagen. Bestämmelser
om inrättande av ersättningsutskott
återfinns i Koden. Bestämmelserna
i aktiebolagslagen omfattar i detta
avseende endast bolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad
marknad, vilket inte innefattar First
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North, och som konstaterats ovan i
detta avsnitt är Koden inte bindande
för bolaget. Styrelsen har dock
inrättat ett ersättningsutskott samt
ett revisionsutskott. Dessa utskott
arbetar i förberedande syfte för att
förenkla styrelsens arbete. Alla beslut
tas dock i styrelsen.
Det åligger bolagets styrelse att
säkerställa insyn i och kontroll av
bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med bolagets
revisor.
Styrelsen har under året
sammanträtt vid tjugofem tillfällen.
De ärenden som huvudsakligen
behandlats och varit föremål för
beslut avser bolagets organisation
och struktur, ekonomiska utveckling,
produktutveckling mot produktion,
tillväxtstrategi, finansiering, samt
försäljning både utomlands och
i Sverige. Arbetet styrs av en
arbetsordning som huvudsakligen
reglerar arbetet i styrelsen,
arbetsfördelningen mellan styrelsen
och verkställande direktören, den
senares ansvar samt instruktioner
för den finansiella rapporteringen.
Valberedningen träffas regelbundet
och inför varje årsstämma.
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Styrelsens ledamöter.
Truls Sjöstedt.
Född 1971
Styrelsens ordförande sedan 2019.
Utbildning/bakgrund
Truls grundade Brighter i ambitionen att hitta ett bättre sätt att behandla sin
fru som lever med diabetes. Han är en entreprenör med en passion för teknik
och innovation som drivit honom att ge sig i kast med ett av världens största
hälsoproblem. Truls har studerat teknologi vid Chalmers Tekniska Högskola,
ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och Göteborgs Universitet samt
Entreprenörsledarskap på Stanford i USA.
Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Arvsrike AB, Magnamity AB och Imitera AB.
Styrelseordförande i Camanio Care AB (publ).
Innehav i Bolaget
Truls har 9 754 326 aktier och 1 017 103 optioner i Brighter AB.

Tove Andersson.
Född 1990
Styrelseledamot sedan 2019
Utbildning/bakgrund
Tove har en bakgrund som internationellt prisbelönt Art Director och arbetar
för närvarande med att grunda en startup inom legal tech samt som krönikör
för DI Digital. Hon är en välkänd profil inom blockchain och grundare av det
kvinnliga nätverket Kryptogäris med fokus kring kryptovalutor. Hon har examen
från Berghs School of Communication som Art Director med marknadsförings
inriktning. Tove Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och
företagsledningen.
Pågående uppdrag
Inga.
Innehav i Bolaget
Tove har 18 324 aktier och 277 optioner i Brighter AB.
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Lars Flening.
Född 1948
Styrelseledamot sedan 2011
Utbildning/bakgrund
Under sin 40-åriga medicintekniska karriär ledde Lars den europeiska verksamheten för blodglukos-övervakningsföretaget Medisense innan försäljningen till
Abbott 1996. Han har djup kunskap om den globala medicinteknologibranschen
och dess olika affärsmodeller. Idag arbetar Lars självständigt som medicinsk
teknisk- och affärskonsult. Han har en examen i ekonomi och kemi. Lars Flening
är oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.
Pågående uppdrag
Inga.
Innehav i Bolaget
Lars har 255 378 aktier och 18 135 optioner i Brighter AB.

Catarina Ihre.
Född 1964
Styrelseledamot sedan 2018
Utbildning/bakgrund
Catarina har lång erfarenhet av både svenska och internationella finans
marknader. Hon var chef för Investor Relations hos Electrolux från 2014 till
2018, innan dess hade hon motsvarande roller i stålföretaget SSAB och Lundin
Mining Corporation. Catarina har också arbetat som aktieanalytiker i nästan
15 år, bland annat hos Nordea och Deutsche Bank. Hon har en fil. kand.
i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Catarina Ihre är oberoende i
förhållande till bolaget och företagsledningen.
Pågående uppdrag
Inga.
Innehav i Bolaget
Catharina har 6 276 aktier och 50 095 optioner i Brighter AB.
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Emanuel Lipschütz.
Född 1980
Styrelseledamot sedan 2019
Utbildning/bakgrund
Emanuel Lipschütz har mer än 20 års erfarenhet som Tech & IT-entreprenör och
har gjort två exit. Emanuel har varit aktiv i roller som CEO i Netsafe och CTO
i Conscia Netsafe, och har många års erfarenhet som ”ängel-investerare” i
techbolag som jobbar med digitalisering. Emanuel har varit konsult i över 20 år
inom nätverk och IT-säkerhet och bland kunderna återfinns några av Sveriges
största företag, myndigheter samt operatörer. 2010 utnämndes Emanuel till
Årets Företagare i Stockholm Stad och 2018 nominerades han till utmärkelsen
EY Entrepreneur of the Year Sweden. Emanuel Lipschütz är oberoende i
förhållande till bolaget och företagsledningen.
Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Cloud Computing i Stockholm AB, Internetworking i Stockholm AB, Spiky Investments AB, Fredcap AB och Fredhen Förvaltning AB.
Innehav i Bolaget
Emanuel har 3 377 670 aktier och 451 707 optioner i Brighter AB.

Jan Stålemark.
Född 1963
Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning/bakgrund
Jan har mer än 30 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och kund
relationer med J & J, Radi, Siemens, Maquet, Neoventa, Obstecare och AroCell.
Jan stävar efter att föra organisationer närmare sina slutanvändare för att
skapa ett kundorienterat ledarskap som utmanar företaget att bli kreativt och
konkurrenskraftigt. Han har lång erfarenhet och är skicklig på relationsbyggande med opinionsledare, strategiska partners och myndigheter. Han har en
MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en BSc i Management i Medicinsk
teknik från Karolinska Institutet/Stockholms Universitet. Jan Stålemark är
oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen.
Pågående uppdrag
Styrelseledamot och verkställande direktör för Healthtech Sweden AB.
Innehav i Bolaget
Jan har 132 080 aktier och 125 632 optioner i Brighter AB.
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Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen,
den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder, som
med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller
stor betydelse, faller utanför den ”löpande förvaltningen” och ska därför som huvudregel
beredas och föredras styrelsen för beslut.
Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är underordnad
styrelsen och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan å
ena sidan styrelsen och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd
skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion) och styrelsen utvärderar löpande den verk
ställande direktörens arbete.

Henrik Norström.
Verkställande direktör
Henrik, som tidigare var COO i Brighter, har lång erfarenhet av internationella
start-ups som Swifler.com, Verajuan.pe, Casa Cor med flera. Under åren 1996
till 2002 etablerade och ledde Henrik ABB Equity Ventures i Brasilien. Vid
sidan av Brighter är Henrik bland annat ordförande för Swifler Holding AB och
Adstring AB. Henrik har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet.
Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Swifler Holding AB. Styrelseledamot och vd i Adstring AB.
Styrelsesuppleant i S Kias Holding AB och Imitera AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren
Styrelseledamot i Brighter AB (publ) samt styrelseledamot och vd i
Camanio Care AB (publ). Styrelsesuppleant i
Caroline Jäderblom AB och BUM Investments AB.
Innehav i Bolaget
Henrik har 1 810 922 aktier och 532 500 optioner i Brighter AB.
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Petra Kaur Ljungman.
Chief Commercial and Marketing Officer
Petra har arbetat i en rad olika ledande roller inom marknadsföring, kommunikation och försäljning för både läkemedelsföretag och reklambyråer. Med sin djupa
kunskap inom branding och sin passion för att driva beteendemässig förändring
i vården, leder Petra Brighters marknads- och kommunikationsinsatser både på
strategiska och taktiska nivåer. Hon har en fil. mag. i biologi från Umeå universitet
och har även arbetat forskat vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Innehav i Bolaget
Petra har 78 712 aktier och 179 950 optioner i Brighter AB.

Ann Zetterberg Littorin.
Chief Financial Officer
Ann har mer än 20 års erfarenhet som CFO, bland annat från riskkapitalbranschen, Accent Equity Partners, samt från utvecklingsbolag i olika branscher och även ett antal år den ideella föreningen, Svenska Jägareförbundet.
Ann har erfarenhet inom due diligence, M&As och företagsfinansiering liksom
redovisning. Hon är också styrelseordförande för Copperstone Resources AB.
Hon har en fil. kand. i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Innehav i Bolaget
Ann har 71 000 aktier och 403 289 optioner i Brighter AB.

Nadezda Ershova.
Head of QA/RA
Nadezda är en av Brighters tidigaste anställda och anslöt sig som praktikant
när hon studerade entreprenörskap och innovation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Idag leder hon vårt viktiga kvalitets- och regleringsarbete,
får de rätta ramarna på plats globalt och ser till att våra lösningar uppfyller de
strängaste standarderna. Nadezda har en MSc i biologi från Novosibirsk State
University i Ryssland.
Innehav i Bolaget
Nadezda har 19 018 aktier och 2 100 optioner i Brighter AB.

Martin Cederberg.
Business area manager, Actiste
Martin sköter affären för vår flaggskepplösning: Actiste. Han tar med sig mer
än 15 års erfarenhet från internationell sälj- och marknadsföringsverksamhet
inom medicinteknikbranschen, främst från patientmonitorering. Med sitt
intresse för människans fysiologi och djupa kunskap inom teknik och data
kommunikation har Martin en passion för att arbeta med lösningar som hjälper
till att ge människor bättre behandling. Han har examina från både Lunds
universitet och Malmö högskola.
Innehav i Bolaget
Martin har inga aktier och inga optioner i Brighter AB.
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Kjell Rundqvist.
Head of Logistics and Customer Service
Kjell är en av Sveriges ledande logistikexperter och ser till att Brighters
leveranskedja och leveransverksamhet fungerar smidigt och säkert. Han har
årtionden av erfarenhet kring global supply-chain management, lean-
produktion samt inköp och upphandling, som ansvarig i ledande roller hos
både medelstora och stora företag. Han är också grundare till Brighters
globala logistikpartner Sonat.
Innehav i Bolaget
Kjell har inga aktier och inga optioner i Brighter AB.

Yulianto Blom.
Head of Production
Yulianto leder vårt produktion. Han har mer än 15 års erfarenhet av att
etablera nya produktionsanläggningar och bygga rätt team för uppgiften.
Innan han kom till Brighter var han logistik- och transportchef åt en av de
största värdepapperstillverkarna. Yulianto är en europeisk certifierad logistiker
och har också studerat juridik vid Södertörns Högskola.
Innehav i Bolaget
Yulianto har 1 036 aktier i Brighter AB.

Åsa Hallin Dahlberg.
Head of Development
Åsa har mer än 30 års erfarenhet som ledare inom telekom och medicinsk
tekniska bolag. Åsa leder utvecklingen av Brighters produkter enligt
marknadens önskemål med kunden i fokus. Hon har en civilingenjörsexamen
från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Innehav i Bolaget
Åsa har 79 748 aktier och 100 929 optioner i Brighter AB.

Maja Roslund.
Head of People and Culture
Maja har en passion för ledarskap och beteenden med en vision om ett växande
Brighter som tar fram det bästa i alla medarbetare. Ett starkt och hållbart
arbetsgivarvarumärke byggs inifrån och ut vilket Maja driver genom fokus på
ledarskap, profesionella HR processer samt genom att gemensamt forma en
konkurrenskraftig företagskultur. I sin portfölj har Maja studier inom ledarskap,
pedagogik och organisationsutveckling. Förutom att driva eget HR bolag har
Maja erfarenhet från olika ledande HR roller vid såväl stora som små företag,
bland annat som tillförordnad VD för ett HR-konsultföretag samt etablering av
ett dotterbolag i Sverige och Kina för Unilevermärket Blueair Cabin Air.
Innehav i Bolaget
Maja har inga aktier och inga optioner i Brighter AB.
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Intern kontroll och revision.
Bolagets styrelse svarar enligt
aktiebolagslagen för bolagets
organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter, ska
fortlöpande bedöma bolagets och
koncernens ekonomiska situation
och se till att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska förhållanden i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen har under året, bland annat
som en del i att förbereda bolaget
för en flytt till reglerad marknad,
arbetat med att ytterligare utveckla
intern kontroll och processerna kring
detta. Det har resulterat i ett antal
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policyers rörande bolagsstyrning
och processerna för det, liksom HR,
Risk, Kvalitet, IT, IT-säkerhet, samt inte
minst hantering av risk vilket beskrivs
mer utförligt nedan.
De arbetsordningar som upprättats
av styrelsen innehåller instruktioner
för intern ekonomisk rapportering,
och samtliga delårsrapporter,
årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras på bolagets
hemsida i direkt anslutning till
offentliggörandet.
Bolaget är, i egenskap av publikt
bolag, skyldigt att ha minst en
revisor för granskning av bolagets

Brighter AB | Årsredovisning 2019

och koncernens årsredovisning
och bokföring samt styrelsens
och den verkställande direktörens
förvaltning. Granskningen ska vara
så ingående och omfattande som
god revisionssed kräver. Bolagets
revisorer väljs enligt aktiebolags
lagen av bolagsstämman. En revisor
i ett svenskt aktiebolag har således
sitt uppdrag från och rapporterar till
bolagsstämman och får inte låta sig
styras i sitt arbete av styrelsen eller
någon ledande befattningshavare
i bolaget.

Beskrivning av risker och riskhantering.
Exponering och hantering av risker är en naturlig del av en affärsverksamhet. Fokus ligger
på att identifiera risker, förebygga att risker uppkommer samt att förbereda handlingsplaner
som gör det möjligt att begränsa eventuella skador som dessa risker kan orsaka. Riskerna
kan delas in i strategiska risker, operationella risker, finansiella risker och legala risker. Risker
kan, även om de förebyggs, komma att påverka verksamheten negativt.

Risker.
En risk definieras som en osäkerhet
inför att en händelse ska inträffa som
kan komma att påverka företagets
förmåga att nå fastställda mål.
Risker är ett naturligt inslag i all
verksamhet och de måste hanteras
på ett effektivt sätt. Riskhantering
syftar till att förebygga, förhindra
och begränsa att risker drabbar
verksamheten på ett negativt sätt.
Brighter gör årligen en samlad
riskbedömning där Brighter
identifierar och bedömer risker
som hotar Brighters måluppfyllelse.
De identifierade riskerna bedöms
baserat på följande två kriterier:
1. Sannolikheten att risken kommer
att inträffa 2. Påverkan på Brighter
om risken skulle inträffa.

Riskhantering.
Brighters ledning har identifierat
tänkbara händelser som skulle
kunna komma att få en påverkan på
företagets verksamhet. Händelserna
har utvärderats och reducerats till
en nettolista som bedöms vara de
mest relevanta riskerna. Riskerna har
graderats på en skala mellan ett och
fem, där ett är lågt och fem är högt,
i sannolikhet att risken inträffar och
efterföljande påverkan om risken
skulle inträffa. I syfte att hantera och

motverka identifierade risker har ett
antal kontrollaktiviteter (riskbegränsande åtgärder) fastställts. För
respektive identifierad risk finns aktiviteter för att motverka, begränsa,
kontrollera och hantera risken.
En självutvärdering av kontroll
aktiviteternas effektivitet ska utföras
årligen. Brighter har en koncern
övergripande övervakningsprocess
där effektiviteten av kontrollerna
utvärderas och rapporteras till CFO
för Brighter. CFO är ansvarig för
att presentera resultatet av själv
utvärderingen till revisionsutskottet
och styrelsen. Här bredvid illustreras
resultatet från självutvärderingen
både 2018 och från 2019.

Övergripande
riskområden.

Resultat av självutvärdering
av intern kontroll.
2018
7%
13 %

80 %

Eﬀektiv

Delvis eﬀektiv

Ineﬀektiv

2019
3%
18 %

Koncernen är genom sin verksamhet
exponerad för olika slag av risker.
Riskerna kan grupperas i fyra olika
riskkategorier:
79 %

• Strategiska risker
• Operationella risker

Eﬀektiv

Delvis eﬀektiv

Ineﬀektiv

• Finansiella risker
• Legala risker
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Strategiska risker.
Risk
Strategiska risker

Risknivå
Sannolikhet

Påverkan

Osäker tillgång till kapital

2

4

Instabil politisk omvärld

2

3

4

3

Marknadsstrategier

Tillväxtstrategier
Bristande intern styrning

Marknadsstrategier.
Brighter genererar ännu ingen
finansiell inkomst från försäljning av
produkter utan förlitar sig istället helt
på inkomster från finansiella investerare, vilket resulterar i en potentiell
risk av diskontinuerligt kassaflöde.
Påföljden av att eventuellt ha ett
minskande kassaflöde kan innebära
direkta påföljder för företagets
operationella verksamhet, vilket i
sin tur kan leda till att Brighter får
svårigheter i att fortsätta utveckla
och/eller producera företagets
produkter. Däremot uppskattas
denna risk vara mindre än tidigare
år av Brighter beroende på senaste
tidens ackumulerade kassaflöde.
Däremot kvarstår risken om Brighter
misslyckas med att säkerställa ett
stabilt kassaflöde, detta skulle då
kunna ha en väsentligt negativ
inverkan på företagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
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Tillväxtstrategier.
Företaget har under året valt att
gå in på marknaden i Mellanöstern.
Detta val medför en viss risk på
grund av den politiska instabilitet
som till viss del finns inom området,
vilket kan leda till ogynnsamma
investeringar från Brighters sida.
Om Brighter skulle misskalkylera
den initiala marknaden kan detta
ha en väsentligt negativ inverkan
på företaget.
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Brighter är till stor del organiserat
som ett entreprenöriellt företag men
förväntar sig att de kommer växa
i omfattning och i antal anställda.
För att denna process ska bli
lyckad krävs implementering av
nya policys, processer och bättre
definierade roller för att säkerställa
operativ effektivitet framåt. Risken
att inte detta finns på plats inom
verksamheten när antingen ny
teknologisk utveckling fortgår och/
eller snabb tillväxt inom företaget
sker så kan det leda till ineffektiv eller
otillräcklig intern styrning. Detta kan
leda till kommunikationssvårigheter,
vilket i sin tur kan skapa svårigheter
med exempelvis den geografiska
distansen till den initiala marknaden.

Operationella risker.
Risk

Risknivå

Operationella risker

Sannolikhet

Påverkan

Ohanterlig tillväxt

4

3

Utmaningar med varumärke vid rekrytering

3

4

Nyckelpersons kompetens

2

4

1

4

4

4

4

4

Time-to-market beredskap

4

4

Bristande efterlevnad av företagens riktlinjer

3

3

Covid-19

3

4

Behandling av intern och extern data

3

3

Spionage och företagets säkerhet

4

4

Intrång på intellektuella tillgångar

4

2

Beroende av nyckelpersoner

Beroende av underleverantörer och distributörer
Beroende av nyckelleverantörer
Reklamerade produkter och produktansvar
 Okapacitet att beräkna och/eller producera
produktbehovet
Produktansvar
Branschgenerella faktorer

IT-risker

Beroende av
nyckelpersoner.
Brighter expanderar sin verksamhet
och planerar därmed för att anställa
fler personer under det kommande
året för att kunna nå den uppsatta
måltillväxten. Om detta inte görs
på rätt vis finns en risk att antalet
nya medarbetare blir ohanterligt
vilket kan leda till att företaget inte
kan utnyttja sin tillväxt fullständigt.
Risken anses väl beaktad då en
stark önskan om tillväxt finns inom
organisationen.
En naturlig följd av att Brighter vill se
snabb tillväxt inom organisationen är
att det behöver anställa fler medarbetare. Risken finns då att företaget
inte har möjlighet att attrahera rätt
kompetens eller rätt personer, vilket
kan försvåra det att nå måltillväxten
och potentiellt förhindra eller försena
planerad verksamhet.

Vidare är Brighter beroende av
viss nuvarande nyckelpersonal.
Beroendet grundar sig i den specifika
kompetens som dessa medarbetare
besitter och med storleken på
företaget i åtanke så skulle det leda
till utsatthet om dessa medarbetare
skulle välja att lämna företaget. Risken är att om företaget förlorar dessa
medarbetare så skulle det medföra
en väsentlig negativ inverkan på
företagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Underleverantörs- och
distributionsberoende.
Brighter har valt att lägga ut vissa
nyckelprocesser på entreprenad
för att underlätta effektivitet och
flexibilitet inom organisationen. Beroendet som detta skapar på dessa
underleverantörer och distributörer
kan leda till en förlorad förmåga att
producera om något oförutsägbart
skulle hända leverantören.
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Vidare är Brighter beroende av
samarbeten med andra parter för
produktionen av företagets produkter.
Om en eller flera av dessa leverantörer skulle avbryta sitt samarbete
med Brighter, alternativt att det skulle
uppstå ett avbrott i produktionen
så som försenade leveranser eller
kvalitetsproblem, så skulle detta
kunna påverka Brighters åtaganden
till sina kunder. Detta riskerar kunna
skada Brighters rykte vilket kan
resultera i en förlust av kunder samt
bruttomarginal och inkomst.
Då Brighter har distributionsavtal för
försäljningen av företagets produkter
finns även en risk av att distributören
inte möter sina skyldigheter enligt
avtalet eller att avtalen skulle sägas
upp. Om ett avtal vore att sägas
upp skulle detta kunna leda till
oförutsägbar sänkning av försäljning
och därmed innebära en väsentligt
negativ inverkan på företagets
verksamhet, finansiella ställning
och resultat. Det finns även en risk
att distributörerna av företagets
produkter inte kommer visa tillräcklig
uppmärksamhet för att nå tillräcklig
försäljningstillväxt i framtiden.

Reklamerade produkter
och produktansvar.
Brighter är mitt i processen av att
gå in i den initiala marknaden och
förväntar sig att börja producera
storskaligt under det kommande
året. Risken att inte kunna leverera
en tillräcklig mängd produkter på en
större skala eller att företaget felaktigt beräknar produktionsbehovet kan
leda till otillräcklighet i produktionen
samt förlorad inkomst.
Vidare ingår också testning,
marknadsföring och försäljning av
medicinsk utrustning i Brighters
verksamhet vilket innebär att
företaget riskerar att behöva
reparera, ersätta, återkalla eller
återköpa produkter som inte fungerar
som de bör. Det är naturligt i den
bransch som Brighter är verksamma
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inom att risken klassas högre än
i normal fallet. Dock finns ändå
en risk att företagets försäkringar
inte skulle kunna tillgodose den
täckningsgrad som skulle behövas av
Brighter avseende produktansvar mot
potentiellt missnöjda kunder. Risken
blir att en sådan situation skulle
kunna innebära en väsentligt negativ
inverkan på företagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.

Branschgenerella
faktorer.
Branschen som Brighter är verksam
inom är präglad av snabb teknologisk utveckling. Detta medför en
konstant risk av nya teknologier och
produkter som skulle kunna kringgå
eller ersätta Brighters nuvarande
patent eller andra rättigheter till
intellektuella tillgångar. Därmed är
det fundamentalt viktigt att Brighter
försöker ligga före branschutvecklingen samtidigt som företaget bör
utveckla sina egna produkter efter
behov.
Brighter är verksamt i en bransch där
snabba beslut i bland behöver fattas.
Otillräcklig tid och resurser på grund
av oförutsägbara och plötsliga
händelser vilket frångår initial
verksamhetsstrategi kan leda till att
medarbetare behöver omfördela sin
tid. Detta resulterar i att primära
arbetsuppgifter blir bortprioriterade
vilket leder till en potentiell negativ
inverkan på företagets verksamhet
och finansiella ställning.
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Brighters marknad och verksamhet är
utsatta för konsekvenserna av pandemin Covid-19 vilket skulle kunna leda
till störningar i den operationella
verksamheten samt förseningar i
leverantörskedja och försäljning.
Det kan även leda till svårigheter att
ta in nytt kapital i framtiden som
ett resultat av det ekonomiska läget
i omvärlden.

IT-risker.
Ett företag som Brighter erbjuder en
tjänst och då kommer en naturlig
påföljd vara att företaget behöver
behandla stora mängder av kunders
persondata, vilket kan påverka företaget både internt och externt. Internt
genom den nuvarande databasstrukturen och plattformen vilket kan leda
till implikationer för kunder genom
att både lagra persondata och vårddata. Externt genom att risken för att
inte följa regelverk, så som Medical
Device Regulation och GDPR, och
de implikationer som företaget kan
behöva utstå exempelvis om Brighters
produkter fått sina godkännanden
borttagna, stå för böteskostnader
samt potentiellt ogynnsam publicitet.
Brighter har historiskt sett haft en
vänlig och öppen företagskultur,
även mot externa parter. Med ökad
efterfrågan på Brighters erbjudande
så kan denna kultur leda till informationsspridning och spionage. Brighter
är vidare beroende av generell
branschkunskap och handels
hemligheter. Företaget strävar efter
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att skydda denna information genom
sekretessavtal med medarbetare,
konsulter och partners. Däremot är
det inte möjligt att fullt ut skydda
företaget mot otillåtet avslöjande av
information, vilket sätter Brighter i
risk av att konkurrenter kan tillgodose
sig företagets information.
Brighter äger patent för produkter
som är under utveckling. Externa
intrång på företagets intellektuella
tillgångar eller risken att nya teknologier eller produkter skulle ersätta
Brighters produkter i processen av
att söka patent kan leda till förlust av
intäkter. Om en legal process skulle
uppstå till följd av detta finns det en
risk att Brighter inte kan använda
den fulla legala rätten till produkten.
Detta skulle det medföra en väsentlig
negativ inverkan på företagets
verksamhet, finansiella ställning och
resultat.
IT säkerheten anses väl tillsedd av
Brighter och välutvecklade kontroller
finns på plats för att säkerställa
detta. Den största risken relaterad till
IT säkerhet anses vara hur individer
använder utrustning. All information
finns sparad på centrala servrar men
det finns en risk att informationen
skulle kunna gå förlorad genom
backup processer av medarbetares
datorer, om dessa inte konsekvent
har sparat all information.

Finansiella risker.
Risk
Finansiella risker

Risknivå
Sannolikhet

Påverkan

Felaktig finansiell rapportering

2

2

Valutakursrisker

3

3

Finansiella beaktningar

Finansiella beaktningar.
Brighter verkar på en reglerad
marknad och behöver uppfylla vissa
finansiella rapporteringskrav. Otillräckliga processer och kontroller för
redovisningsverksamheten kan leda
till felaktig finansiell rapportering
vilket kan leda till böter och förlust av
tillit till företaget.

Valutakursrisker tillkommer då företaget är utsatta för valutakursförändringar vilket kan påverka företagets
finansiella utfall. Brighter är utsatta
för en valutakursrisk då försäljningen,
investeringar och inköp kommer
göras i olika valutor vilket kan leda
till ofördelaktiga växlingskurser och

ekonomisk förlust. Därmed kan detta
ha en direkt negativ inverkan på
företagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Legala risker.
Risk
Legala risker

Risknivå
Sannolikhet

Påverkan

3

4

Regulatorisk miljö
Omsättningsgrad av reglerande organ

Regulatorisk miljö.
Inom den medicinska vårdbranschen
som Brighter är verksamma inom så
finns många regulatoriska aspekter
att ta hänsyn till. Utvecklingen av en
snabb marknad kan leda till branschgemensamma utmaningar och
utmaningar inom hur man som bolag
hanterar denna reglerade marknad
samtidigt som man förväntas överträffa marknaden. Kostanden för att
möta regelverk, krav och riktlinjer kan
vara betydande och kostnaden för
att misslyckas möta dessa krav kan
resultera i sanktioner så som böter,
produktkonfiskering eller återkallelse,
delvis avstängd produktion, eller
åtal. Företaget kan även eventuellt

möta problem med att upprätthålla
licenser och tillstånd. Om någon av
dessa risker inträffar skulle det kunna
leda till högre kostnader, försenad
kommersialisering av produkter samt
en begränsad möjlighet att generera
inkomster och uppnå lönsamhet vilket
kan innebära en negativ inverkan på
företagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

som tidigare. Det finns även en risk
att framtida tillstånd skulle kunna
bli tillbakadragna eller begränsade.
Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillståndsregleringar,
upptäckandet av problem med en
produkt, eller hos en leverantör skulle
kunna innebära en negativ inverkan
på företagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Då Brighters forskning och utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring är kontinuerligt övervakat
av myndigheter finns det en risk att
företagets nuvarande tillstånd inte
kommer förnyas på samma villkor
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Förvaltningsberättelse.
Information om
verksamheten.
Brighter AB (publ) med org. nr
556736-8591, säte i Stockholm och
adress Borgarfjordsgatan 18, SE-164
40 Kista, Sweden, är ett bolag som
utvecklar tekniska och digitala
hjälpmedel inom medicinteknik.
Bolaget har sedan 2007 ansökt
om och erhållit flertalet patent och
mönsterskydd för bl.a. integration av
provtagning, mätning av biomarkörer
och injektion av flytande läkemedel
i en enda enhet. Bolaget har under
2019 arbetat vidare med utvecklingen av sin andra generation av
hjälpmedel för självbehandling med
insulin för diabetiker – Actiste® samt
The Benefit Loop™ – plattformen
för datadriven vård. Under 2019
fick Actiste® erbjudandet dubbla
CE-certifieringar och Brighter fick
också ISO-certifiering enligt 13485. I
slutet av 2019 inledde bolaget därför
en större emission för att finansiera
tillverkningen och försäljning av
Actiste®. Emissionen om 191 MSEK
stängdes i januari 2020.
Brighter har för närvarande sju
dotterbolag. Brighter One har som
funktion att vara innehavare av
optioner som används som en del
av extern finansiering samt incitamentsprogram. Brighter AB har ett
dotterbolag i Förenade Arabemiraten
vid namn Brighter Software Trading
L.L.C. Bolaget samägs med partnern
AFAQ, men kontrolleras till 100% av
Brighter AB. Från fjärde kvartalet
2019 har Brighter AB också ett helägt
dotterbolag i Camanio AB samt de
tre dotterbolagen som helägs av
Camanio AB; Vital integration av
Scandinavia AB, Camanio Care Inc.
och Bestic AB.
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Brighter AB är noterat på NASDAQ
First North Growth Market (BRIG).
Brighters Certified Adviser på
Nasdaq First North Growth Market är
Eminova Fondkommission AB. Telefon:
+46 (8) 684 211 00.
E-mail: info@eminova.se.
För mer information:
www.brighter.se

Patent.
Brighters patentportfölj gör det möjligt för Brighter att logga, enhetligt,
kontinuerligt och på ett korrelerande
sätt mätningen av en biomarkör och
den faktiska injicerade dosen av
ett läkemedel i en enda enhet, och
sedan överföra data kontinuerligt
genom en mobilanslutning. Actiste
är den första applikationen av
IP-plattformen.
Ett tidigt fokus på patent från
Brighters grundare utgör basen
för Bolagets breda patentportfölj.
Bolaget har sex patentfamiljer och
har totalt 17 godkända patent
och 39 patentansökningar under
behandling. Godkända patent finns i
Sverige, USA, Japan, Kina, Frankrike,
Tyskland, Storbritannien, Indien,
Indonesien och Brasilien samt ett
generellt Europapatent.
Förutom patent har även Bolaget
ett tekniskt kunnande inom området
som gör det svårt för eventuella
konkurrenter att kopiera Bolagets
produkter och metod.
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Investeringar.
Bolaget investerar löpande i utveckling av medicinteknisk apparatur och
tillhörande IT-struktur. Fram till i dag
har detta främst varit investeringar
i den nyligen CE-märkta enheten
Actiste och dess tillhörande App, The
benefit Loop. Investeringar kommer
framöver löpande ske i utveckling
av Actiste liksom i nya erbjudanden.
Investeringar sker också i verktyg
och inventarier för produktionen av
Actiste liksom i patent och IP-rättig
heter för skydd av framtagna och
framtida erbjudanden. Till viss del
har bolaget också investerat i finansiella innehav i bolag som vuxit fram
ur den egna verksamheten. Detta rör
främst Camanio Care som tidigare
var ett dotterbolag i koncernen, men
som efter utdelning av större delen
av innehavet i Camanio Care till
aktieägarna i Brighter, övergick till
att vara ett intressebolag. I oktober
2019 köpte Brighter Camanio
Cares dotterbolag Camanio AB,
för 17 MSEK via apportemission, till
vilket hela verksamheten i Camanio
Care överlåtits. Brighter har också
under fjärde kvartalet genomfört en
kommersiell investering, om 9 MSEK
i Accumbo, motsvarande 13 procent
ägarandel. Investeringen sker i
kombination med ett samarbetsavtal
kring utveckling av en diabetestjänst.
Accumbo är en digitalvårdgivare
som har ett erbjudande rörande
kronisk sjukdom riktat till bl a apotek,
försäkringsbolag och vårdcentraler
rörande vård av patienter med högt
blodtryck. Efter årets slut har Brighter
också genom en kvittningsemission
investerat i Nectarine Health
AB som erbjuder en intelligent
monitoreringslösning främst riktad
till äldre personer i hemmet eller på
äldreboenden.

Risker och
riskhantering.
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och de måste hanteras på
ett effektivt sätt. Riskhantering syftar
till att förebygga, förhindra och
begränsa att risker drabbar verksamheten på ett negativt sätt. Brighter
gör årligen en samlad riskbedömning
där Brighter identifierar och bedömer
risker som hotar Brighters måluppfyllelse. Utifrån detta utarbetar Brighter
internkontroller för att effektivt
hantera riskerna. Riskarbetet beskrivs
utförligare på sidorna 31–35.

Risker och osäkerhets
faktorer relaterade till
COVID-19-pandemin
För närvarande har inte verksamheten påverkats av Covid-19 men då
situationen är mycket oförutsägbar
kan vi inte utesluta risken för
framtida störningar. Vi arbetar aktivt
med riskhantering förknippade med
Covid-19-utbrottet som omfattar
bland annat vår personal, logistikoch produktionsstörningar, sälj
processer m m. Denna extraordinära
situation kan komma att påverka
verksamheten negativt under 2020
men bolaget kan i det här skedet inte
bedöma den eventuella effekten.

Finansiering.
Kommersialiseringen av Actiste, med
en ambitiös plan för utveckling och
tillväxt framöver, ställer krav på att
bolaget har ett tillräckligt rörelse
kapital för att kunna finansiera
såväl kapitalbindning i varulager
inför kommande leveranser liksom
som uppbyggnad produktionen.
Finansieringen av verksamheten
är en mycket viktig del i bolagets
tillväxtstrategi och bolagets ledning
och styrelse arbetar löpande med
denna typ av frågor. Koncernen har
under året tillförts kapital genom
nyemissioner kontant eller via
kvittning om 188 MSEK. Vid året
slut hade alla lån konverterats eller
återbetalats utom 9 MSEK vilka
återbetalades i januari 2020. I slutet
av året initierades en nyemission
med stängning i januari 2020, som
tillförde bolaget 191 MSEK. Genom
denna finansiering bedömer styrelsen och ledningen att koncernens
kapitalkrav för löpande verksamhet
kommer att vara säkrat under minst
de kommande 12 månaderna. Styrelsen och ledningen bedömer dock
att koncernen i sinom tid kommer att
behöva ytterligare finansiering för
att kunna utveckla verksamheten i
linje med den strategiska inriktning
som har beslutats.
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Försäljning,
produktion och
CE-märke.
Försäljningsarbetet fortsätter i
positiv anda både i Förenade Arab
emiraten och andra fokusmarknader.
Försäljnings- och affärsmålen är
fokuserade mot marknader med
starka behov och de ideala
förutsättningarna för implementering
av digitaliserade behandlings- och
övervakningssystem, och som sådant
är partnerskapet mellan Brighter och
AFAQ Group L.L.C. är ett av Brights
mer lovande marknadsgenombrott.
Brighter och AFAQ har ett partnerskap och har tillsammans bildat
ett bolag med huvudkontor i Dubai
med uttalat mål att introducera
Actiste® Diabetes Management som
tjänst i Gulf Cooperation Council
(G.C.C.)-regionen. AFAQ Group är
engagerad i framgången för Brighter
i G.C.C-regionen. Marknaden är
enorm och ökar. International Diabetes Federation förutspår att antalet
diabetiker i regionen kommer att öka
med 100% 2017–2045, vilket gör det
till en av världens snabbast växande
regioner för diabetes.
Sanmina, vår erfarna partner för
produktion av Actiste, har påbörjat
tillverkningen. CE-märkning av
Actiste erhölls i september 2019,
vilket var ett betydande genombrott
för koncernen. Actiste certifierades i
två CE-kategorier samtidigt. Det är
en kombinationsenhet baserad på
skärningspunkten mellan MDD och
IVDD. Detta har gjort reglerings
processen för enheten mycket
komplex. Brighter har också under
året fått ISO 13485-certifiering vilket
är en ISO-certifiering av kvalitets
styrningssystemet.
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Finansiellt utfall för räkenskapsåret 2019.
Intäkter.
Nettoomsättningen uppgick till
2 398 KSEK (0) och bestod av intäkter från verksamheten i Camanio.
Övriga rörelseintäkter uppgick till
886 KSEK (1 052) för helåret 2019.
Aktiverat arbete för egen räkning var
34 563 KSEK (25 021).

Rörelseresultat.
Rörelseresultatet för 2019 var
–79 810 KSEK (–48 605). Den högre
förlusten berodde till stor del på
nedskrivningar av varulager, som
passerat bäst före-datum, om
7,3 MSEK (0), samt att avskrivningar
på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten för Actiste påbörjats i
kvartal fyra efter att Actiste i september fått sin CE-märkning godkänd.
Avskrivningarna var 4,3 MSEK (0) för
året. Det bidrog också att Camanio
AB hade ett negativt operativt
resultat om –4,3 MSEK (0).
Personalkostnaderna uppgick till
–23 418 KSEK (–13 014). I slutet av
perioden hade koncernen 47 (17)
anställda. Brighter AB hade
28 anställda, fyra var anställda i
dotterbolaget Brighter Software Trading L.LC. i Förenade Arabemiraten
och 14 var anställda i Camanio AB.
Ett antal externa konsulter arbetar för
bolaget, som redovisas som kostnad
under Övriga externa kostnader.
Då Actiste blev CE-märkt i september
så påbörjades avskrivning av
balanserade utgifter för utvecklings
arbeten. Avskrivningen påbörjades
under fjärde kvartalet och var
4 335 KSEK (0) under året. Avskrivningen fördelas över åtta år, vilket är
den bedömda nyttjande perioden för
tillgången.

Finansiell ställning.
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten var för året
34 563 KSEK (25 021), vilket hänförs i
princip uteslutande till Actiste liksom
utveckling av framtida generationer
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av Actiste-familjen. Actiste. Bokfört
värde på koncernens immateriella
tillgångar uppgick till 142 630 KSEK
(98 348).
Materiella anläggningstillgångar
uppgick till 16 470 KSEK (8 536).
Ökningen i inventarier hänför sig
till investeringar i produktionslinan,
verktyg och andra produktionsrelaterade inventarier rörande
produktionen av Actiste. Avskrivning
av dessa inventarier påbörjas så
snart produktionslinan fullt ut tas
i bruk.
En tillgång med nyttjanderätt om
2 306 KSEK tillkom som en effekt
från förvärvet av Camanio och
klassificering av deras hyresavtal
enligt IFRS 16.
Under året inleddes ett partnerskap
med Accumbo AB för utveckling av
en diabetestjänst som komplement
till den tjänst kring högt blodtryck
som Accumbo erbjuder idag. Brighter
investerade samtidigt 9 MSEK i
Accumbo AB motsvarande 13%
ägarandel.
Koncernens varulager uppgick
till 6 831 KSEK (7 070) och består
av färdiga Actiste samt förbrukningsvaror rörande tjänsten Actiste
liksom varulager rörande Camanios
erbjudande.
En nedskrivning av varulagret skedde
med 7,3 MSEK under året som ett
resultat av förbrukningsvaror som
passerat bäst-före-datum.
“Övriga kortfristiga fordringar”,
43 695 KSEK (28 158) inkluderar
förskottsbetalningar till Sanmina, för
produktion av Actiste, om 35,7 MSEK
(14,9).
Bolaget hade per 31 december 2019
ett eget kapital om 207 775 KSEK
(106 918) vilket motsvarade en
soliditet om 81% (63%).
Koncernens långfristiga skulder
består av ett lån från Almi till
Camanio AB.
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Kortfristiga räntebärande skulder
består av Camanio’s kortfrisiga
del av skulden till Almi samt ett lån
9 MSEK, från en privat långivare,
vilket användes för att finansiera
investeringen i Accumbo AB. Lånet
återbetalades i januari 2020.

Kassaflöde.
I början av året hade koncernen
en kassa om 9 031 KSEK (10 017)
och i slutet av året uppgick den till
9 340 KSEK (9 031).
Kassaflödet från den löpande
verksamheten inklusive förändringen
i rörelsekapitalet uppgick till
–114 222 KSEK (–68 249).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –38 492 KSEK
(–42 750), vilket bland annat bestod
av en ökning av investeringar i immateriella tillgångar om 34 563 KSEK
(26 026) och 5 562 KSEK (3 961) i
materiella tillgångar. Investeringarna
i materiella tillgångar hänförs i
princip uteslutande till investeringar i
inventarier för produktion av Actiste.
Under året har koncernen tillförts
likviditet genom emissioner och lån
om 153 023 KSEK (110 013) efter
avdrag för emissionskostnader.
Winance tillförde 32 MSEK av dessa
innan avtalet avslutades i slutet av
2019. Privata investerare bidrog med
9 MSEK i lån. Koncernen amorterade
lån om 42 MSEK under året. Inget
kapital tillfördes av L1 Capital. L1
Capital liksom Winance’s faciliteter
var fullt konverterade vid slutet av
2019 och ingen kvarvarande skuld
fanns. För ytterligare information om
L1 Capital och Winance se not 25.
Under 2019 tillfördes kapital om SEK
3 723 KSEK genom nyttjande av
teckningsoptioner TO4 och TO3.
Totalt kassaflöde för perioden var
309 KSEK (–986).

Hållbarhet.
Brighter adresserar genom sina
produkter och tjänster hållbarhet i
flera plan: dels utifrån ett miljö- och
ekosystemperspektiv avseende
produktion, logistik och svinn, men
även utifrån bredare ekonomiska
och sociala perspektiv. Ungefär
hälften av Sveriges befolkning har
en eller fler kroniska sjukdomar och
denna grupp står för cirka 85%
av sjukvårdens utgifter (uttalande
av SKL i Dagens Industri 15 mars
2019). I hela EU står kroniska
sjukdomar för mellan 70 och 80% av
kostnaderna. Resursoptimering inom
behandling av kroniska sjukdomar
frigör betydelsefulla resurser och
skapar ett mer effektivt vårdsystem
vilket i förlängningen möjliggör ett
långsiktigt hållbart samhälle.
Genom Brighters prenumerationsbaserade försäljningsmodell ges
ökad kontroll över och insikt i hela
produkternas livscykel, den faktiska
följsamheten i behandlingar samt
resursåtgång avseende patientens
användning av förbrukningsmaterial.
Actiste® Diabetes Management as a
Service har också designats för refill
av insulin vilket öppnar upp för fritt
val av olika prisnivåer på insulin i
olika delar av världen.
Brighter står bakom FN:s globala mål
för en hållbar utveckling inom ramen
för Agenda 2030 och omfamnar
specifikt mål 3 – att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
för alla – och vidare delmålet att
genom förebyggande insatser och
behandling minska antalet människor
som dör i förtid av icke överförbara
sjukdomar (NCD) såsom diabetes.
För att lyckas nå målen är Brighters
tro att det krävs förutsättningar så
som omfattande samarbete mellan
regeringar och företag i kombination
med smarta digitala lösningar.

Kommande rapporttillfällen.
Delårsrapport januari–mars 2020: 2020-05-22
Halvårsrapport april–juni 2020: 2020-08-28
Delårsrapport juli–september 2020: 2020-11-20

Årsstämma 2020.
Årsstämma i Brighter AB kommer att hållas
10 juni kl. 10, Borgarfjordsgatan 18, Kista.
Dagordning kommer finnas att ta del av i kallelsen
på företagets hemsida.

Förslag till vinstdisposition.
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret och att tillgängliga medel disponeras enligt nedan:

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

432 120 718
–241 522 200
–83 446 467

Summa

107 152 051

Disponeras så att i
ny räkning överföres

107 152 051

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggs
upplysningar.
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Finansiella rapporter.
Koncernens rapport över totalresultat.
Belopp i KSEK

Not

jan–dec 2019

jan–dec 2018

2 398

0

34 563

25 021

886

1 052

Summa

37 848

26 073

Råvaror och förnödenheter

–1 246

0

5, 7

–78 409

–56 658

6

–23 418

–13 014

5, 11, 12

–5 113

–163

4

–7 935

–566

–1 536

–4 278

–79 810

–48 605

1 548

1 520

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av– och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Resultat från andelar i intresseföretag efter skatt
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

–11 423

–5 996

–9 875

–4 475

–89 685

–53 080

0

0

–89 685

–53 080

477

68

Summa totalresultat för perioden

–89 208

–53 012

Hänförligt till moderbolagets ägare

–89 208

–53 012

jan–dec 2019

jan–dec 2018

Finansnetto

8

Resultat före skatt
Inkomstskatt

10

Årets resultat
Övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferens utländska verksamheter

Belopp i SEK

38

Resultat per aktie före utspädning

9

–0,99

–0,74

Resultat per aktie efter utspädning

9

–0,99

–0,74

Brighter AB | Årsredovisning 2019

Koncernens rapport över finansiell ställning.
Belopp i KSEK

Not

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Goodwill
Summa immateriella tillgångar

11

Inventarier, verktyg och installationer
Tillgångar med nyttjanderätt

5

Dec 31 2019

Dec 31 2018

142 630

98 348

6 042

4 581

10 005

0

158 677

102 929

1 332

84

2 306

0

12 831

8 452

16 470

8 536

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9 930

964

Övriga långfristiga fordringar

1 663

0

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

12

Summa finansiella anläggningstillgångar

23

Summa anläggningstillgångar
Varulager

13

Summa Varulager
Kundfordringar

14, 16

Fordringar på intressebolag
Aktuella skattefordringar

11 593

964

186 740

112 430

6 831

7 070

6 831

7 070

701

200

0

12 000

3 372

2 542

Övriga kortfristiga fordringar

15

43 695

25 616

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

4 986

1 727

52 753

42 085

9 340

9 031

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

18

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK

Not

Aktiekapital

20, 21

Övrigt tillskjutet eget kapital
Balanserat resultat

68 924

58 186

255 664

170 616

Dec 31 2019

Dec 31 2018

4 806

3 722

432 689

243 138

–229 720

–139 942

Summa eget kapital

207 775

106 918

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

207 775

106 918

1 390

0

191

0

16, 19

1,581

0

16, 19

13 685

3 960

Långfristiga räntebärande skulder

5

Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Konvertibla skuldebrev

16, 19, 25

Övriga räntebärande skulder

5, 16, 19, 25

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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0

9 893

10 642

42 000

6 767

148

15 215

7 697

46 308

63 698

255 664

170 616
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.
Belopp i KSEK
Ingående balans per 1 januari 2018

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
eget kapital

Balanserat
resultat (inklusive
periodens resultat)

Summa
eget kapital

3 248

171 071

–86 930

87 389

–53 080

–53 080

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

68

68

–53 012

–53 012

Transaktioner med aktieägare
Värdet av konverteringsrätt för konvertibelt skuldebrev

6 253

6 253

Konvertering av konvertibla skuldebrev

254

33 022

33 276

Nyemissioner, kontant och kvittning

220

34 435

34 656

–1 643

–1 643

Emissionskostnader
Summa transaktioner med aktieägare

474

72,067

0

72 541

Utgående balans per 31 december 2018

3 722

243 138

–139 942

106 918

Ingående balans per 1 januari 2019

3 722

243 138

–139 942

106 918

–89 685

–89 685

477

477

–89 208

–89 208

Årets resultat
Omräkningsdifferens utländska verksamheter
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Konvertering av konvertibla skuldebrev

71

10 565
2 876

2 876

Kvittningsemissioner

250

44 164

44 414

Kontantemissioner

682

114 950

115 632

Apportemissioner

80

16,920

17 000

–494

–494

Värde av konverteringsrätt

Emissionskostnader

40

10 637

Summa transaktioner med aktieägare

1 083

188 982

0

190 065

Utgående balans per 31 december 2019

4 806

432 120

–229 150

207 775
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Koncernens rapport över kassaflöden.
Belopp i KSEK

Not

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

26

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar

Jan–Dec 2019

Jan–Dec 2018

–79 810

–48 605

14 762

4 441

0

34

–7 185

–1 740

0

0

–72 233

–45 871

239

–7 070

–22 931

–8 274

Ökning/minskning av rörelseskulder

–19 297

–7 034

Summa förändring av rörelsekapital

–41 988

–22 378

–114 222

–68 249

–34,563

–26 026

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–5 562

–3 961

12 263

–12 263

Investering i finansiella tillgångar

–10 629

–500

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–38 492

–42 750

4 000

77 000

Investeringar i och lån till intressebolag

16

Upptagande av lån
Kapitalanskaffningskostnader konvertibellån
Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner
Emissionsutgifter nyemissioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

0

–900

149 517

34 656

–494

–743

153 023

110,013

309

–986

Likvida medel vid periodens början

9 031

10 017

Likvida medel vid periodens slut

9 340

9 031
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Moderbolagets resultaträkning.
Belopp i KSEK

Not

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

6

Av– och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

11, 12

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Jan–Dec 2018

34 563

25 021

368

908

34 931

25 929

–71 093

–54 949

–17 443

–12 431

–4 400

–163

–7 904

–415

–100 841

–67 958

–65 909

–42 030

982

1 496

Räntekostnader och liknande resultatposter

–18 519

–10 441

Summa resultat från finansiella poster

–17 537

–8 945

Resultat efter finansiella poster

–83 446

–50 974

0

0

Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat

10

Periodens resultat

42

Jan–Dec 2019
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0

0

–83 446

–50 974

Moderbolagets balansräkning.
Belopp i KSEK

Not

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar

11

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Dec 31 2019

Dec 31 2018

128 576

98 348

5 966

4 581

134 542

102 929

131

84

12 831

8 452

Summa materiella anläggningstillgångar

12

12 963

8 536

Andelar i koncernföretag

22

17 789

789

Andelar i intresseföretag

23

0

6 227

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9 960

964

Långsiktiga fordringar

1 634

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

29 382

7 980

176 887

119 445

4 808

7 070

4 808

7 070

Kundfordringar

0

200

Fordringar intressebolag

0

12 000

Summa anläggningstillgångar
Varulager

13

Summa varulager

Fordringar hos koncernföretag

19 286

2 898

Övriga fordringar

15

46 407

28 157

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

4 460

1 727

70,153

44 982

7 006

7 566

81 967

59 618

258 854

179 063

Dec 31 2019

Dec 31 2018

4 806

3 722

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK

Not

Aktiekapital

20, 21

Fond för utvecklingsutgifter

109 979

75 968

Bundet eget kapital

114 784

79 691

Överkursfond

432 121

243 139

Balanserat resultat

–241 522

–156 538

Periodens resultat

–83 446

–50 974

Fritt eget kapital

107 152

35 627

Summa eget kapital

221 936

115 317

Leverantörsskulder

11 760

3 960

Konvertibellån

16, 19, 25

0

9 893

Övriga räntebärande skulder

16, 19, 25

9 000

42 000

1 109

222

15 048

7 671

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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36 918

63 746

258 854

179 063
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital.
Belopp i KSEK
Ingående balans per 1 januari 2018

Fond för
Aktie- utvecklingskapital
utgifter
3 248

51 560

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

171 071

–109 288

–22 842

93 750

6 253

6 253

Konvertering av konvertibla skuldebrev

Emission av konvertibla skuldebrev
254

33 022

33 276

Nyemissioner, kontant och kvittning

220

34 435

34 656

–1 643

–1 643

Emissionskostnader
Disposition enligt beslut vid årets stämma

–22 842

Fond för utvecklingsutgifter

24 408

0

–50 974

–50 974

–24 408

Årets resultat

0

Utgående balans per 31 december 2018

3 722

75 968

243 138

–156 538

–50 974

115 317

Ingående balans per 1 januari 2019

3 722

75 968

243 138

–156 538

–50 974

115 317

Konvertering av konvertibla skuldebrev

71

Värde av konverteringsrätt

10 565

10 637

2 876

2 876

Kvittningsemissioner

250

44 164

44 414

Kontantemissioner

682

114 950

115 632

Apportemissioner

80

16 920

17 000

–494

–494

Emissionskostnader
Disposition enligt belsut på årets stämma

–50 974

Fond för utvecklingsutgifter

34 010

Utgående balans per 31 december 2019

4 805

109 978

50 974

–34 010

Årets resultat

44

22 842

432 120
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–241 522

0
0

–83 446

–83 446

–83 446

221 935

Moderbolagets rapport över kassaflöden.
Belopp i KSEK

Not

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar

jan–dec 2019

jan–dec 2018

–65 909

–42 030

12 304

163

0

34

–6 425

–1 740

–60 031

–14 717

2 262

–7 070

–36 952

–11 154

Ökning/minskning av rörelseskulder

–6 172

–6 986

Summa förändring av rörelsekapital

–40 862

–25 210

–100 892

–68 783

–34 563

–26 026

–4 395

–3 961

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–17 000

–739

Investering i och utlåning till intressebolag

Investering i koncernbolag

12 263

–12 263

Investering i finansiella tillgångar

–8 995

–500

–52 690

–43 489

4 000

77 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Upptagande av konvertibellån
Kapitalanskaffningskostnader konvertibellån
Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner
Emissionsutgifter nyemissioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

0

–900

149 517

34 656

–494

–743

153 023

110 013

–560

–2 259

Likvida medel vid periodens början

7 566

9 825

Likvida medel vid periodens slut

7 006

7 566

Brighter AB | Årsredovisning 2019

45

Noter till finansiella rapporter.
Not 1. Redovisningsprinciper.
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för
alla presenterade perioder, om inte annat anges. Om inte annat anges avser
upplysningen såväl moderbolaget som koncernen.

1.1 Grund för rapporternas upprättande.
Koncernredovisningen för Brighter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International
Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU.
Denna koncernredovisning har upprättats i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en
del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 4.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för
den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en
del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderbolagets redovisningsprinciper.
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
årsredovisningen anges i not 4.
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som
anges nedan:

Uppställningsformer.
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Vidare
innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst
avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.

Andelar i koncernföretag.
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och
eventuella tilläggsköpeskillingar.
När det finns en indikation på att andelar i koncernföretag minskat i värde görs
en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs
en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i
koncernföretag”.
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Finansiella instrument.
IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument värderas till
anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar
som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med
lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. De
konvertibla skuldebreven värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Fond för utvecklingsutgifter.
Moderbolaget avsätter samma belopp till fond för utvecklingsutgifter som aktiveras
såsom egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Utvecklingsfonden
minskas sedan när den aktiverade tillgången skrivs av, ned eller avyttras.

Bokslutsdispositioner.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

1.1.1 Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som
tillämpas av koncernen.
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår
som börjar 1 januari 2019:
IFRS 16 ersatte 1 januari 2019 IAS 17. Implementeringen av standarden innebär
att i princip samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning, då
ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt
den nya standarden ska en tillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång)
och en finansiell skuld avseende skyldigheten att betala leasingavgifter redovisas.
Balansräkningen har därmed utökats med rader för nyttjanderätter till materiella
anläggningstillgångar och räntebärande leasingskulder. Nyttjanderätterna skrivs
av under leasingperioden. easingbetalningarna delas upp i en räntedel och en
amorteringsdel. Effekterna i balansräkningen blir högre anläggningstillgångar och
finansiell skuld. Effekter i resultaträkningen blir ett högre resultat före avskrivningar
(EBITDA), men även ett högre resultat efter avskrivningar (EBIT). Resultatet efter
finansiella poster påverkas negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten
ökar och kassaflödet från finansieringsverksamheten minskar.
Koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna vid övergången innebärandes att
man inte redovisar korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och
leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal
kommer istället att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Som
praktisk lösning kan en leasetagare välja att redovisa leasingavtal för vilka
leasingperioden avslutas inom tolv månader räknat från den första tillämpningsdagen som ett korttidsleasingavtal. Koncernen har ett hyresavtal avseende lokal som
löper ut under 2019 och inte kommer att förlängas, och kommer att tillämpa denna
praktiska lösning och således inte redovisa avtalet som en del av leasingskulden
och nyttjanderättstillgången. Utöver lokalhyreskontraktet har koncernen ett fåtal
ytterligare leasingavtal som bedöms som oväsentliga. När Camanio AB förvärvades
under fjärde kvartalet 2019 så tillkom ett hyreskontrakt för Camanio AB. Detta har
redovisats enligt IFRS 16.

1.1.2 Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga
standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har
tillämpats i förtid av koncernen.
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar
efter 1 januari 2019 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella
rapport. Dessa nya standarder och tolkningar väntas inte ha en väsentlig inverkan
på koncernens finansiella rapporter på innevarande eller kommande perioder och
inte heller på framtida transaktioner.
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1.2. Koncernredovisning.
1.2.2. Grundläggande redovisningsprinciper Dotterföretag.
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande.
Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna
tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade
bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även
verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad
köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje
förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från
koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Intresseföretag.
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan
20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresseföretag
initialt i koncernens balansräkning till anskaffningskostnad. Det redovisade värdet
ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av resultatet från sina
intresseföretag efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet ingår i
koncernens resultat. Utdelningar från intresseföretag redovisas som en minskning
av investeringens redovisade värde.
När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är lika stora som eller
överstiger innehavet i detta intresseföretag (inklusive alla långfristiga fordringar
som i realiteten utgör en del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag),
redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte koncernen har påtagit sig
förpliktelser eller har gjort betalningar å intresseföretagets vägnar.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag
elimineras till omfattningen av koncernens innehav i intresseföretag. Orealiserade
förluster elimineras också såvida inte transaktionen utgör en indikation på nedskrivning av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag
har justerats om nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med koncernens
redovisningsprinciper.
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1.3. Omräkning av utländsk valuta.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta.
De olika enheterna i koncernen, då sådana finns, har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som används
i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam.
I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets
funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas
i rapporten över totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga
valutakursvinster och – förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader”
respektive ”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat.

1.4. Intäktsredovisning.
Koncernen har i dagsläget begränsad försäljning av produkter och tjänster till
externa kunder. Koncernen tillhandahåller i begränsad omfattning tjänster i form av
konsulttjänster till fast pris eller löpande räkning. Försäljning i Camanio AB består
av produkter, tjänster liksom supportavtal av Camanio ABs kunderbjudanden.
Kunden erhåller normalt nytta när åtagandet uppfylls och intäkten redovisas
därmed huvudsakligen över tid i takt med att uppdraget enligt kontraktet utförs.

Ränteintäkter.
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

1.5. Leasing.
Koncernen leasar diverse lokaler, utrustning samt fordon. Leasingavtalen skrivs
normalt för fasta perioder mellan 1 till 5 år men möjligheter till förlängning kan
finnas. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort antal
olika avtalsvillkor. Leasade materiella anläggningstillgångar klassificerades
som antingen finansiella eller operationella leasingavtal till och med slutet av
räkenskapsåret 2018. Från och med 1 januari 2019 redovisas leasingavtalen som
nyttjanderätter och en motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången
finns tillgänglig för användning av koncernen. Tillgångar och skulder som upp
kommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar
nuvärdet av följande leasingbetalningar:
• fasta avgifter efter avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av
leasingavtalet som ska erhållas
• belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier
• lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt säker på att utnyttja
en sådan möjlighet Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra
förlängningsoptioner ingår också i värderingen av skulden.
Leasingbetalningarna diskonteras med koncernens marginella låneränta.
Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av rörliga leasing
betalningar baserade på ett index eller en ränta, som inte ingår i leasingskulden
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förrän de träder i kraft. När justeringar av leasingbetalningar baserade på ett index
eller en ränta träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjanderätten. Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta.
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar
följande:
• det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till
• leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet
• utgifter för att återställa tillgången till det skick som föreskrivs i leasing
avtalets villkor.
Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt över det kortare av nyttjandeperioden och
leasingperioden. Koncernen tillämpar undantaget som ger rätt att inte redovisa
kortfristiga leasingkontrakt liksom för leasingkontrakt med låga underliggande
tillgångsvärden. För dessa kontrakt sker linjär kostnadsföring.

1.6. Ersättningar till anställda.
Kortfristiga ersättningar.
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald
frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut,
redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli
betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs
av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till
anställda i rapporten över finansiell ställning.

Ersättningar efter avslutad anställning.
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna
redovisas som kostnad i periodens resultat i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt företaget under perioden.

1.7. Aktuell och uppskjuten inkomstskatt.
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i
rapporten över, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat
eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat
respektive eget kapital.
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande
skattesats. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där
moderbolaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till
skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar
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redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med
tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Koncernens skattefordringar redovisas i
not 10. Dessa bokas av försiktighetsskäl inte som fordringar i balansräkningen
då det är osäkert inom vilken tidsram de kan tänkas nyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av
en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt
eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.

1.8. Immateriella tillgångar.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av Actiste och
övriga utvecklingskostnader relaterade till Actiste eller annat redovisas som
immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,
• företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
• det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja dem finns tillgängliga, och
• de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten
avseende Actiste innefattar utgifter för anställda och externa konsulter.
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs
när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte
som tillgång i efterföljande period.
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och
skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.
Nedskrivningsbehov av balanserade utvecklingsutgifter testas utifrån framtida
nytta. Känslighetsanalyser av beräkningen av nyttjandevärdet i samband med
nedskrivningsbedömningen genomförs. Ytterligare information finns i not 11.
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Patent.
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent har en
bestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerande av- och nedskrivningar. Patent skrivs av från det att de tas i bruk.

Varumärken.
Varumärken som förvärvats separat redovisas enligt anskaffningsvärde. Varumärken antas ha en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar.
Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar bedöms från fall till fall
utifrån bedömd livslängd.
Huvudsakligen inom ramarna enligt nedan.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
5–15 år
Patent
10–20 år
Varumärken
10 år

1.9. Materiella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som
en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt
att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer
att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från rapporten över
finansiell ställning. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som
kostnader i rapporten över totalresultat under den period de uppkommer.
Avskrivningar görs linjärt, minskat med det beräknade restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioderna är som följer:
Inventarier, verktyg och installationer

3 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut
och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och
redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i rapporten
över totalresultat.
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1.10. Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar.
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella
tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör göras.

1.11. Finansiella instrument – generellt.
Klassificering.
Vid första redovisningstillfället redovisas alla finansiella instrument till verkligt
värde. Efter det första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar antingen
till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via resultaträkningen eller verkligt
värde via övrigt totalresultat. Vilken kategori en finansiell tillgång klassificeras
till styrs dels av bolagets affärsmodell dels av vilka kontraktsenliga kassaflöden
bolaget kommer att erhålla från den finansiella tillgången.
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet
anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde.
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där
dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med
eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan).
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden
och ingår i finansiella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna: långfristiga fordringar, kund
fordringar och likvida medel.

Kundfordringar.
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas
av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning
förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar.
Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.

Andra fordringar.
Utöver kundfordringar finns även övriga fordringar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde. Fordringarna klassificeras som kortfristiga fordringar om de
förfaller till betalning inom 12 månader från rapporteringstidpunkten, annars
klassificeras de som långfristiga fordringar.

Likvida medel.
I likvida medel ingår, i såväl rapporten över finansiell ställning som i rapporten över
kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.
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Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde.
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella
skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller till betalning inom
12 månader från rapporteringstidpunkten, annars klassificeras de som långfristiga
skulder. Koncernens finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna: leverantörsskulder, övriga skulder och finansiella
låneskulder (skulddelen konvertibla skuldebrev).

Upplåning.
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över låneperioden,
med tillämpning av effektivräntemetoden.
Skulden klassificeras som kortfristig i rapporten över finansiell ställning om
företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst
tolv månader efter rapportperioden.
Upplåning tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelserna har
reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade
värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller
överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i periodens resultat.

Konvertibelt skuldebrev.
De sammansatta finansiella instrument som koncernen emitterat omfattar
konvertibla skuldebrev där innehavaren kan kräva att de konverteras till aktier,
och där antalet aktier som ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktiernas
verkliga värde.
Det verkliga värdet på skulddelen i ett konvertibelt skuldebrev beräknas med en
diskonteringsränta som utgörs av marknadsräntan för en skuld med samma villkor
men utan konverteringsrätten till aktier. Beloppet redovisas som skuld till upplupet
anskaffningsvärde fram tills att skulden konverteras eller förfaller. Konverteringsrätten redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt värde för hela det sammansatta finansiella instrumentet och skulddelens verkliga värde. Denna redovisas
i eget kapital netto efter skatt. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på
skuld- respektive egetkapitaldelen i proportion till deras initiala redovisade värden.

Leverantörsskulder.
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för
varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer.
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år,
om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

1.11.1 Nedskrivning av finansiella tillgångar.
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till
tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en
kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För
kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering,
det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela
kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna grupperas
kundfordringar baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. De
förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas förlusthistorik. Historiska
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förluster justeras sedan för att ta hänsyn till nuvarande och framåtblickande
information om makroekonomiska faktorer som kan påverka kundernas möjligheter
att betala fordran. Den historiska förlustnivån justeras baserat på förväntade
förändringar i dessa faktorer.

c. Kvittning av finansiella instrument.
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
rapporten över finansiell ställning, endast när det finns en legal rätt att kvitta de
redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

1.12. Varulager.
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga
rörliga försäljningskostnader. Anskaffningsvärdet för varor under tillverkning består
av material, direkt lön och andra direkta kostnader. Lånekostnader ingår inte.

1.13. Aktiekapital.
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan
hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital
som ett avdrag från emissionslikviden.

1.14. Låneutgifter.
Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Koncernen har inte några kvalificerade tillgångar för vilka låneutgifter ska aktiveras,
dvs tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att
färdigställa för avsedd användning eller försäljning.

1.15. Kassaflödesanalys.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

1.16. Resultat per aktie.
Resultat per aktie före utspädning.
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, justerad för
fondemissionselementet i aktier som emitterats under året och exklusive återköpta
aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.

Resultat per aktie efter utspädning.
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts
för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att beakta:
effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella aktier, och
det vägda genomsnittet av de ytterligare aktier som skulle ha varit utestående vid
en konvertering av samtliga potentiella aktier.
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Not 2. Allmän information.
Brighter AB (publ) med org. nr 556736-8591 och säte i Stockholm är ett bolag som
utvecklar tekniska och digitala hjälpmedel inom medicinteknik. Bolaget har sedan
2007 ansökt om och erhållit flertalet patent och mönsterskydd för bl.a. integration
av provtagning, mätning av biomarkörer och injektion av flytande läkemedel i en
enda enhet. Bolaget har under 2019 arbetat vidare med utvecklingen av sin andra
generation av hjälpmedel för självbehandling med insulin för diabetiker - Actiste®
samt The Benefit Loop™ - plattformen för datadriven vård. Brighter AB har ett helägt
dotterbolag Brighter One AB vars enda funktion är att vara innehavare av optioner
som används som en del av extern finansiering samt incitamentsprogram. Brighter
AB har ett dotterbolag i Förenade Arabemiraten vid namn Brighter Software Trading
L.L.C. Bolaget samägs med partnern AFAQ, men kontrolleras till 100% av Brighter
AB. Koncernen hade fram till fjärde kvartalet 2019, ett intressebolag, Camanio
Care AB, som var noterat på Spotlight. Brighters ägarandelen var 29,8% per 30
september 2019. I oktober 2019 köpte Brighter AB Camanio Cares ABs dotterbolag
i Camanio AB till vilket hela verksamheten i Camanio Care AB överlåtis. Camanio
AB har tre helägda dotterbolag; Vital integration av Scandinavia AB, Camanio Care
Inc. och Bestic AB.
Brighter AB är noterat på NASDAQ First North Growth Market (BRIG). Brighters
Certified Adviser på Nasdaq First North är Eminova Fondkommission AB.
Telefon: +46 (8) 684 211 00. E-mail: info@eminova.se.
För mer information: www.brighter.se
Siffrorna i årsredovisningen redovisas i KSEK i den mån inte annat anges.
Balans och resultaträkningarna kommer att föreläggas årsstämman 10 juni 2020.
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Not 3. Viktiga uppskattningar och
bedömningar för redovisningsändamål.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som
anses rimliga under rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar
för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt,
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag
nedan.

Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten.
Värdet av balanserade kostnader för utvecklingsarbeten utvärderas löpande
utifrån framtida nytta. Den framtida nyttan bedöms utifrån kända marknadsförutsättningar rörande bl.a. utvecklingen av diabetes i världen ha potential att vara
omfattande. Actiste står inför en kommersialiseringsfas och utvecklingskostnaderna
kommer i samband med detta att börja skrivas av löpande utifrån estimerad
nyttjandeperiod. Avskrivningsperioden påbörjas när Actiste är färdigställd. Ingen
avskrivning har skett under 2018. Under 2019 har avskrivningen påbörjats från
fjärde kvartalet. Avskrivning av tillgången Actiste sker över 8 år.

Skattefordringar.
Koncernen har 129,7 MSEK i ackumulerade underskott per 31 dec 2019. Ingen
aktivering av underskottsavdrag som fordran i balansräkningen sker eftersom det
är oklart när i tiden som koncernen kommer att kunna utnyttja fordran. Skatterna
redovisas närmare i not 10.

Not 4. Övriga rörelsekostnader och övriga
rörelseintäkter.
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER KSEK
Nedskrivning av lager
Förlust utrangering av materiella tillgångar
Valutakursförlust
TOTAL
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER KSEK
Erhållna bidrag
Försäkringsersättning
Tjänster utförda till Camanio Care
Valutakursvinst
Andra övriga rörelseintäkter
TOTAL

2019

2018

–7 286

0

–95

0

–555

–566

–7 935

–566

2019

2018

450

0

14

0

0

672

365

345

57

35

886

1 052
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Not 5. Leasingavtal.
Tillgångar med nyttjanderätt
Fastigheter

2019-12-31

2018-12-31

1 292

0

Utrustning

863

Fordon

150

0

Summa

2 306

0

1 044

0

977

0

2 021

0

Leasingskulder
Långfristiga
Kortfristiga
Summa

Föregående år redovisades enbart leasingtillgångar och leasingskulder hänförliga
till finansiella leasingavtal i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Tillgångarna presenterades som en del av materiella anläggningstillgångar och skulderna som en del av
koncernens upplåning.
Avskrivningar på nyttjanderätter

2019

2018

Fastigheter

138

0

Utrustning

111

Fordon

15

0

Summa

264

0

Koncernen har under 2019 tre leasingbilar, samt en kontorslokal som utgörs av
Camanios kontorslokal i Nacka. Koncernen leasar därtil utrustning för vidare
uthyrning till slutkund. Brighters lokal på Norgegatan i Kista är uppsagd och bolaget
flyttade till tilllfälliga lokaler i början av 2020.
Under 2017 tecknades nya avtal för två leasingbilar. Dessa kontrakt löper i tre år och
kommer avslutas i juli 2020.

Not 6. Ersättning till anställda,
medarbetare, styrelse och
närståendetransaktioner.
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SEK
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer

2018
7 612 184

4 878 170

2 391 748

1 833 012

1 222 467

22 759 033

11 226 399

2019

2018

Kvinnor

17

8

Män

22

9

Medelantalet anställda

39

17

TOTAL
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA ANTAL
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2019
16 047 852
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KÖNSFÖRDELNING I KONCERNEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA
BEFATTNINGSHAVARE (antal på balansdagen)
2019

2018

Totalt

Varav
män

Totalt

Varav
män

Styrelseledamöter

6

3

6

2

Övriga ledande befattningshavare*

7

3

6

2

Verkställande direktör

1

1

1

1

14

7

13

5

*Övriga ledande befattningshavare avser Head of Production, Head of People &
Culture, CFO, CCMO, HDP, QA-RA Manager samt Logistikchef. Uppsägningsperiod
är 3 månader för ledande befattningshavare som är anställd. Inga avgångs
vederlag utgår.
LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
2018 SEK
Styrelseordförande, Gert Westergren
Styrelseordförande, Barbro Fridén
Styrelseledamot, Lars Flening

Grundlön,
styrelsearvode

Fakturerade
arvoden

Pesions
kostnad

Totalt

50 129

0

0

50 129

125 268

0

0

125 268

95 782

20 000

0

115 782

112 492

0

0

112 492

Styrelseledamot, Afsaneh Ghatan Bauer

95 782

500 000

0

595 782

Styrelsedamot, Petra Kaur Ljungman

16 948

0

0

16 948

Styrelseledamot, Jan Stålemark

45 784

0

0

45 784

Styrelseledamot, Sara Murby Forste

Styrelseledamot, Cataria Ihre

62 634

0

0

62 634

VD, Truls Sjöstedt

1 189 536

0

287 677

1 477 213

Övriga ledande befattningshavare (5)

3 396 939

1 920 000

888 196

6 205 135

TOTALT

5 191 294

2 440 000

1 175 873

8 807 167

Fakturerade arvoden 2018 avser juridiska tjänster och kostnader rörande varumärkesregistrering samt regulatoriska tjänster
och tjänster rörande produktutveckling.
Grundlön,
styrelsearvode

Fakturerade
arvoden

Pesions
kostnad

Totalt

Styrelseordförande, Truls Sjöstedt

1 313 433

0

217 096

1 530 529

Styrelseordförande, Barbro Fridén

71 598

0

0

71 598

Styrelseledamot, Lars Flening

99 996

30 000

0

129 996

Styrelseledamot, Sara Murby Forste

35 798

0

0

35 798

2019 SEK

Styrelseledamot, Afsaneh Ghatan Bauer

35 798

173 530

0

209 328

Styrelseledamot, Jan Stålemark

169 994

212 550

0

382 544

Styrelseledamot, Catarina Ihre

120 000

0

0

120 000

Styrelseledamot, Tove Andersson

64 632

0

0

64 632

Styrelseledamot, Emanuel Lipschütz

64 632

0

0

64 632

1 462 286

0

299 407

1 761 693

VD, Henrik Norström
Övriga ledande befattningshavare (5)

2 280 207

2 608 689

555 138

5 444 034

TOTALT

5 718 374

3 024 769

1 071 641

9 814 784

I maj 2019 övergick Truls Sjöstedt från att vara VD till att bli styrelseordförande och Henrik Norström övergick från att
vara COO till att vara VD. De belopp som anges ovan är kopplat till deras personer oavsett roll. Fakturerade arvoden rör
kostnader för varumärkesregistrering, regulatoriska tjänster och tjänster rörande produktutveckling samt arbeten med
organisationsutveckling.
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Not 7. Ersättning till revisorn.
PWC SEK
Revisionsuppdraget
Övriga lagstadgade uppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
TOTALT

2019

2018

680 775

263 603

50 740

135 000

0

0

783 064

689 166

1 514 579

1 087 769

Not 8. Finansiella intäkter och kostnader.
KSEK

2019

2018

Ränteintäkter

1 003

1 520

Reavinst avyttring intressebolag
Summa finansiella intäkter

545
1 548

1 520

Räntekostnader

–6 988

–3 812

Kapitalanskaffningskostnader

–4 436

–1 200

Räntekostnader konvertibel

0

–985

–11 423

–5 996

–9 875

–4 475

2019

2018

–83 446

–50 974

Antal aktier vid periodens slut före utspädning

96 111 204

74 444 844

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning

119 287 285

97 611 895

84 275 657

68 883 241

Resultat per aktie i vägt genomsnitt
före utspädning

–0,99

–0,74

Resultat per aktie (SEK) vägt genomsnitt
efter utspädning

–0,99

–0,74

Summa finansiella kostnader
Finansiella poster–netto

Not 9. Resultat per aktie.
KSEK
Periodens resultat hänförligt till moder
företagets aktieägare

Vägt genomsnittligt antal aktier
före utspädning
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Not 10. Avstämning Årets skattekostnad.
Koncernen
KSEK
Redovisat resultat före skatt

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

–89 685

–53 080

–83 446

–50 974

Ej avdragsgilla kostnader

600

3 171

–6

3 171

Skatteeffekt ej avdragsgill kostnad

128

679

–1

679

–19 064

–10 681

–17 859

–10 230

0

0

0

0

Effekt från underskottsavdrag
för vilka uppskjuten skattefordran
ej redovisas
Årets redovisade skattekostnad

Ackumulerat underskottsavdrag per 31 dec 2019 är 148 MSEK i koncernen och
147 MSEK i moderbolaget.

Not 11. Immateriella anläggningstillgångar.
Moderbolag och koncern.
KSEK
Ingående anskaffningsvärde 2018
Anskaffningar

Varumärken

Patent

Utvecklingskostnader

Goodwill

Total

349

3 836

90 281

0

94 466

0

1150

25 021

0

26 171

349

4 986

115 302

0

120 637

–101

–617

–16 954

0

–17 672

–36

0

0

0

–36

Utgående avskrivningar 2018

–137

–617

–16 954

0

–17 708

Utgående bokfört värde 2018

212

4 369

98 348

0

102 929

Ingående anskaffningsvärde 2019

349

4 986

115 302

0

120 637

Utgående anskaffningsvärden 2018
Ingående avskrivningar 2018
Avskrivningar

Anskaffningar

174

1 341

52 450

10 005

63 969

Utgående anskaffningsvärden 2019

523

6 327

167 751

10 005

184 606

–137

–617

–16 954

0

–17 708

–32

–22

–8 167

0

–8 221

Utgående avskrivningar 2019

–169

–639

–25 121

0

–25 929

Utgående bokfört värde 2019

353

5 688

142 631

10 005

158 677

Ingående avskrivningar 2019
Avskrivningar

Koncernen har en mycket liten andel utvecklingskostnader som inte skrivs av löpande. Den tillgång som inte skrivs av har
inte ännu tagits i drift. Bokfört värde som inte skrivs av uppgår till 11,1 MSEK. Då detta hänförs till nyutveckling som skett
i närtid kring nästa generation Actiste liksom annan produktutveckling, samt att beloppet är litet, så finns inget behov att
nedskrivningstesta detta ännu.
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Not 12. Materiella anläggningstillgångar.
Moderbolag och koncern.
Pågående
nyanläggningar

Kontors
inventarier

Tillgång med
nyttjanderätt

Total

Ingående anskaffningsvärde 2018

4 527

907

0

5 434

Anskaffningar

3 925

0

0

3 925

Ackumulerade anskaffningsvärden 2018

8 452

907

0

9 359

Ingående avskrivningar 2018

0

-695

0

–695

Avskrivningar

0

–127

0

–127

Utgående avskrivningar 2018

0

–822

0

–822

Utgående bokfört värde 2018

8 452

84

0

8 536

Ingående anskaffningsvärde 2019

8 452

907

0

9 359

Anskaffningar

4 379

1 091

2 570

8 040

12 831

1 998

2 570

17 399

Ingående avskrivningar 2019

0

-822

0

-822

Avskrivningar

0

157

–264

–107

Utgående avskrivningar 2019

0

–665

–264

–929

Utgående bokfört värde 2019

12 831

1 332

2 306

16 470

KSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden 2019

Not 13. Varulager.
KSEK

2019

2018

Färdiga varor redovisade till anskaffningsvärde

6 831

7 070

TOTAL

6 831

7 070

Under året har nedskrivningar av varulager, som passerat bäst före-datum, gjorts
med 7,3 MSEK (0). Varulagret består av Actiste liksom förbrukningsvaror för nyttjande
av Actiste, dvs. nålar, lancetter och teststickor, liksom varulager för Camanio’s
produkter Bike-Around, Giraff m fl.
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Not 14. Kundfordringar.
Moderbolag.
KSEK

31 dec 2019

31 dec 2018

0

200

Kundfordringar intressebolag
Reservering för osäkra fordringar

0

0

TOTAL

0

200

31 dec 2019

31 dec 2018

701

0

Kundfordringar intressebolag

0

200

Reservering för osäkra fordringar

0

0

701

200

Koncern.
KSEK
Kundfordringar

TOTAL

Per den 31 december 2019 var kundfordringar uppgående till 400 KSEK (180) förfallna, men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Inga reserveringar
fanns för kundförluster 2018 eller 2019.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan.
Koncernen

31 dec 2019

31 dec 2018

>30 dagar

385

0

>60 dagar
TOTAL

15

180

400

180

Not 15. Övriga kortfristiga fordringar.
Koncern.
KSEK
Fordringar Sanmina pågående arbeten
Fordran konvertibel tranche 9
Andra kortfristiga fordringar
TOTAL

31 dec 2019

31 dec 2018

35 749

14 911

0

5 000

7 946

5 705

43 695

25 615
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Not 16. Finansiella instrument
per kategori.
2018 FINANSIELLA TILLGÅNGAR KSEK

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via RR

964

Tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar

200

Lånefordran intressebolag

12 263

Likvida medel

9 031

TOTAL

22 458

2019 FINANSIELLA TILLGÅNGAR KSEK

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via RR

9 930

Tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar

701

Deposition avtal samarbete och hyra

1 663

Likvida medel

9 340

TOTAL
2018 FINANSIELLA SKULDER KSEK

21 634
Övriga finansiella skulder

Leverantörsskulder

3 960

Kortfristiga räntebärande skulder

42 000

Konvertibla skuldebrev

9 893

TOTAL

55 853

2019 FINANSIELLA SKULDER KSEK

Övriga finansiella skulder

Långfristiga räntebärande skulder

1 581

Leverantörsskulder

13 685

Kortfristiga räntebärande skulder

10 446

TOTAL

25 712

Not 17. Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter.
Koncern.
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KSEK

2019

2018

Förbetalt varulager

2025

913

Upplupna ränteintäkter

1380

436

Övriga interimsfordringar

1 581

378

TOTAL

4 986

1 727
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Not 18. Likvida medel.
Likvida medel består av kapital på bankkonto i svenska kronor.

Not 19. Finansiell riskhantering.
Valutarisker relaterade till transaktions- och
omräkningsexponering.
Valutarisk föreligger genom att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat
och eget kapital. Valutaexponering förekommer i samband med betalningsflöden
i annan valuta än Bolagets funktionella valuta, det vill säga svenska SEK (transaktionsexponering). Koncernens valutaexponering avser för närvarande primärt
inköp från leverantörer i EUR, USD och AED. Negativa kursfluktuationer i EUR, USD
eller AED skulle därför kunna få effekt på Bolagets intjäningsförmåga, resultat och
finansiella ställning.

Kreditrisk.
När Brighter säljer sina produkter till sina kunder finns det en risk för utebliven
betalning. Sådana kreditrisker kan komma att leda till negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Brighter avser täcka upp sådana
risker så långt det är möjligt genom bankgarantier eller försäkringslösningar.

Likviditetsrisk.
Likviditetsrisk avser risken för att Brighter på grund av brist på likvida medel inte
kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva
verksamheten på ett effektivt sätt. Brighter likviditet påverkas bland annat av
betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leverantörer. Den påverkas
också av möjlighet till extern finansiering via nyemission eller lån, liksom möjlighet
att finansiera k undavtal och kundorder. Det kan inte uteslutas att Bolaget som en
följd av idag okända händelser kan komma att få brist på likvida medel, vilket i sin
tur skulle kunna komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
2018 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR
FINANSIELLA SKULDER KSEK
Leverantörsskulder

Mindre än
6 månader
3 960

6–12
månader
0

Mer än 12
månader
0

Summa avtals
enliga kassaflöden
3 960

Redovisat värde
3 960

Upplåning

56 870

0

0

56 870

55 163

TOTAL

60 830

0

0

60 830

59 123

Summa avtals
enliga kassaflöden

Redovisat värde

13 685

13 685

2019 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR
FINANSIELLA SKULDER KSEK
Leverantörsskulder
Leasingskulder

Mindre än
6 månader

6–12
månader

Mer än 12
månader

13 685

0

0

483

494

1 044

2 216

2 021

Upplåning

10 007

0

0

10 007

10 007

TOTAL

24 174

494

1 044

25 907

25 712
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Not 20. Aktiekapitalets utveckling.
Summa
efter ändring

Registreringsdatum

Antal
utestående
aktier

4 214,55

4 805 560,20

2019-12-06

96 111 204

Nyemission

131 471,50

4 801 345,65

2019-12-05

96 026 913

Nyemission

79 887,20

4 669 874,15

2019-10-29

93 397 483

Teckn option

5 773,40

4 589 986,95

2019-10-09

91 799 739

Nyemission

27 057,40

4 584 213,55

2019-10-08

91 684 271

Nyemission

32 784,35

4 557 156,15

2019-09-25

91 143 123

Nyemission

32 959,50

4 524 371,80

2019-09-24

90 487 436

Utbyte konv

14 084,50

4 491 412,30

2019-09-23

89 828 246

Nyemission

174 717,75

4 477 327,80

2019-09-19

89 546 556

Nyemission

16 579,00

4 302 610,05

2019-09-11

86 052 201

Nyemission

13 847,30

4 286 031,05

2019-08-09

85 720 621

Nyemission

60 643,65

4 272 183,75

2019-07-29

85 443 675

Utbyte konv

8 333,30

4 211 540,10

2019-07-29

84 230 802

Nyemission

26 000,00

4 203 206,80

2019-07-25

84 064 136

Nyemission

29 047,60

4 177 206,80

2019-07-15

83 544 136

Nyemission

29 602,00

4 148 159,20

2019-07-11

82 963 184

Nyemission

138 013,80

4 118 557,20

2019-07-03

82 371 144

Teckn option

1 223,00

3 980 543,40

2019-06-17

79 610 868

Utbyte konv

6 292,90

3 979 320,40

2019-06-10

79 586 408

Utbyte konv

5 148,70

3 973 027,50

2019-06-10

79 460 550

Utbyte konv

6 097,55

3 967 878,80

2019-05-21

79 357 576

Nyemission

62 630,85

3 961 781,25

2019-05-07

79 235 625

Nyemission

63 613,20

3 899 150,40

2019-05-07

77 983 008

Utbyte konv

10 080,60

3 835 537,20

2019-04-29

76 710 744

Nyemission

60 168,45

3 825 456,60

2019-04-05

76 509 132

Teckn option

21 586,50

3 750 322,20

2019-04-02

75 006 444

Utbyte konv

14 965,95

3 765 288,15

2019-04-02

75 305 763

Utbyte konv

6 493,50

3 728 735,70

2019-01-18

74 574 714

Förändring
Teckn option

Förändrat
belopp

Ingående balans 2019
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74 444 844

Not 21. Aktien och ägarförhållande.
Moderbolag och koncern.
Aktiekapitalet i Brighter AB består av 96 111 204 aktier. Samtliga aktier är av
samma aktieslag, berättigar till en röst per aktie och har rätt till samma andel i
bolagets tillgångar och vinst. Kvotvärdet för aktien är 0,05 SEK per aktie. Samtliga
aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. Inga aktier innehas av bolaget självt eller dess dotterföretag. Bolaget har ca 10 000 registrerade
aktieägare (inklusive förvaltare).
Namn

Antal aktier

Röstandel

1

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

11 950 735

13,12%

2

Truls Sjöstedt

6 356 295

6,98%

3

Ålandsbanken i ägares ställe

2 941 608

3,23%

4

Ålandsbanken AB, W8IMY

1 860 563

2,04%

5

Jonas Metzger

1 173 556

1,29%

6

Minh Nguyen

1 080 050

1,19%

7

Swedbank försäkring

1 050 787

1,15%

8

Robert Mellin

953 032

1,05%

9

Emanuel Lipschütz

946 287

1,04%

10

Henrik Norström

905 461

0,99%

29 218 374

32,07%

Övriga ägare:

61 892 830

67,93%

Totalt antal utestående aktier 2019-12-31:

91 111 204

Brighter har givit ut teckningsoptioner som en del i finansieringen från L1 Capital.
Teckningsoptioner har även emitterats till nyckelpersoner, förvärv har då skett
motsvarande marknadsvärde. Den 31 dec 2018 fanns 22 159 978 teckningsoptioner
utgivna och tecknade som ej nyttjats för teckning av aktie. En option ger rätt att
teckna en ny aktie till en specifik teckningskurs vid en specifik teckningstidpunkt.

Teckningsoptioner

Antal utestående
tecknade

Teckningskurs

Teckningsperiod

Teckningsoptioner av serie TO3

2,00 kr*

25 apr 2017 – 24 apr 2020

4 773 232

Teckningsoptioner av serie TO4

2,00 kr*

8 sep 2017 – 8 sep 2020

12 288 797

Teckningsoptioner av serie TO5

6,40 kr*

31 maj 2019 – 30 sept 2019

3 922 052

Teckningsoptioner Serie I 2017/2020

22,62 kr

31 maj 2020 – 30 sept 2020

496 000

Teckningsoptioner Serie II 2017/2020

22,62 kr

31 maj 2020 – 30 sept 2020

1 606 000

Teckningsoptioner Serie I 2018/2021

26,63 kr

5 juni 2019 – 4 juni 2023

50 000

Teckningsoptioner Serie II 2018/2021

26,63 kr

5 juni 2019 – 4 juni 2023

40 000

Totalt antal utestående optioner 2019-12-31:

23 176 081

*Teckningskursen efter omräkning i samband med nyemission som avslutades
i januari 2020.
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Innehavare av teckningsoptioner

TO3

TO4

2017/2020 2019/2021
TO5
serie I & II
serie I & II

Antal
utestående
tecknade*

Truls Sjöstedt

Styrelse

0

623 141

93 962

300 000

0

1 017 103

Lars Flening

Styrelse

0

14 466

3 669

0

0

18 135

Catarina Ihre

Styrelse

0

0

95

0

50 000

50 095

Emanuel Lipschütz

Styrelse

344 145

56 388

51 174

0

0

451 707

Tove Andersson

Styrelse

0

0

277

0

0

277

Jan Stålemark

Styrelse

0

0

1 632

124 000

0

125 632

Henrik Norström

VD

0

55 065

27 435

450 000

0

532 500

Åsa Hallin Dahlberg

Ledning

0

390

539

100 000

0

100 929

Petra Kaur Ljungman

Ledning

1 051

3 874

1 025

174 000

0

179 950

Ann Zetterberg Littorin

Ledning

0

2 380

909

400 000

0

403 289

Nadezda Ershova

Ledning

0

1 524

576

0

0

2 100

Övriga

4 428 036

11 531 569

3 740 759

554 000

40 000

20 294 364

4 773 232

12 288 797

3 922 052

2 102 000

90 000

23 176 081

* Vid årets slut fanns också innehav av teckningsrätter som tilldelats aktieägare i samband med pågående nyemission.
Dessa redovisas inte i tabellen ovan.

Not 22. Förvärv.
Camanio AB.
Den 14 oktober slutfördes förvärvet av 100% av Camanio AB:s aktier. Camanio
AB hade innan förvärvet förvärvat alla tillgångarna i Camanio Care AB. Förvärvet
av Camanio AB gjordes genom en kvittning av aktier i Brighter AB till ett värde av
17 MSEK. Antalet aktier i apportemissionen sattes till 1 597 744 aktier till aktiekursen 10,64 SEK/aktie, fastställt genom den genomsnittliga VWAP 20 dagar före
dagen för genomförandet, den 14 oktober. Det fanns inga transaktionskostnader.
Tillgångar och skulder i denna rapport som tillkommit genom förvärv är:
Immateriella tillgångar

15 354

Inventarier, verktyg och installationer

1 275

Varulager

1 759

Kortfristiga fordringar

1 054

Likvida medel

239

Långfristiga skulder

–3 072

Kortfristiga skulder

–9 624

Total

6 995

Förvärvslikvid

17 000

Kvarvarande värde/ Goodwill

10 005

Camanio AB har under 2019 bidragit med 2 899 KSEK i intäkter liksom –4 397 KSEK
i resultat. Om förvärvet skett 1 januari 2019 så hade de intäkter och resultat som
förvärvet bidragit med varit 5 544 KSEK respektive –7 715 KSEK.

68

Brighter AB | Årsredovisning 2019

Nectarine Health AB.
Den 31 januari 2020, slutfördes förvärvet av 100% av Nectarine Health AB:s
aktier. Nedan visas en preliminär förvärvsanalys. Nectarine Health AB hade innan
förvärvet förvärvat alla tillgångarna i Pink Nectarine Health AB. Förvärvet av
Nectarine Health AB gjordes genom en kvittning av aktier i Brighter AB till ett värde
av 12 965 KSEK. Antalet aktier i kvittningsemissionen sattes till 2 266 682 aktier till
aktiekursen 5,72 SEK/aktie, fastställt genom den genomsnittliga VWAP 20 dagar
före dagen för genomförandet, den 31 december. Det fanns inga transaktions
kostnader.
Immateriella tillgångar

15 154

Inventarier, verktyg och installationer

506

Varulager

4 797

Kortfristiga fordringar

313

Uppskjuten skatteskuld

–3 243

Kortfristiga skulder

–4 563

Total

12 965

Förvärvslikvid

12 965

Kvarvarande värde/Goodwill

0

Not 23. Specifikation andelar i
intressebolag.
Camanio Care AB, org nr 556761-0307, med säte i Stockholm
KSEK

Kapital
andel

Rösträtts
andel

Antal andelar
ägda av Brighter

Totalt antal
andelar

Resultatandel
(koncern)

2018

0,2133

0,2133

2019

0

0

4 322 614*

20 261 683*

–4 278

0

20 261 683

–1 536

*Antal aktier 2018 är angivet inklusive emissionen som beslutats och betalats under
2018, men registrerats först under 2019.
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Innehavet i intressebolaget Camanio Care avyttrades i oktober 2019 samtidigt
som Brighter förvärvade Camanio Cares dotterbolag Camanio AB till vilket
Camanio Cares verksamhet överlåtits. Överlåtelsen skedde till marknadsvärde,
vilket också var bokfört värde i moderbolaget, om 4,2 MSEK. Marknadsvärdet på
Brighters aktier i Camanio Care per 31 december 2018 var 6,3 MSEK. Camanio
Care värderades i koncernen enlig kapitalandelsmetoden. Bolaget är registrerat i
Sverige och är fortsatt verksamt i Sverige nu med verksamheten i Camanio AB.
KSEK

31 dec 2019

31 dec 2018

Ägarandel

0

21,33%

Noterat pris/Verkligt värde i moderbolaget

0

6 268

Redovisat värde i koncernen

0

0

31 dec 2019

31 dec 2018

Anläggningstillgångar

0

16 124

Omsättningstillgångar

0

15 102

Summa Tillgångar

0

31 225

Eget kapital

0

3 386

Uppskjuten skatteskuld

0

1761

Långfristiga skulder

0

12 636

Kortfristiga skulder

0

13 443

Summa Eget kapital och skulder

0

31 225

31 dec 2019

31 dec 2018

Intäkter

0

14 422

Avskrivningar

0

–2 943

Ränteintäkter

0

0

Räntekostnader

0

–1443

Uppskjuten skatt

0

162

Resultat för perioden

0

–18 972

Camanio Care

Balansräkning i sammandrag –
Camanio Care koncern KSEK

Totalresultat i sammandrag –
Camanio Care koncern KSEK

Not 24. Segments information.
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som är förenligt med den interna rapporteringen till den högsta verkställande beslutsfattaren. I Brighter har VD identifierats
som den högsta verkställande beslutsfattaren som utvärderar koncernens
finansiella ställning och resultat och fattar strategiska beslut.
Under det fjärde kvartalet förvärvades Camanio, en digital välfärdsteknologikoncern som utvecklar lösningar för vård och omvårdnad. Från och med det fjärde
kvartalet 2019 kommer VD att följa upp verksamheten inom affärssegmenten
Camanio och Brighter i den interna rapporteringen. VD använder i huvudsak
rörelseresultatet i uppföljningen av koncernens mål.
Camanio utvecklar digitala lösningar för vård främst riktad till äldre i sitt hem
eller på åldershem. Företaget erbjuder digitala serviceplattformar inom sjukvård,
robotik, digitala verktyg och smart teknik.
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Brighter utvecklar mobila lösningar inom hälsa som underlättar behandling, samlar
in tillförlitliga data och möjliggör kommunikation mellan patienten, släktingar och
vård. Ursprungligen är erbjudandet fokuserat på diabetes.

Nettointäkter.
Det har skett en mindre transaktion mellan segmenten fakturerade till inköpspris.
Intäkterna från externa kunder som rapporteras för segmenten till koncernledningen värderas på samma sätt som i koncernens resultaträkning.

Segmentstillgångar och skulder.
Segmentens tillgångar och skulder värderas på samma sätt som i de finansiella
rapporterna. Tillgångar och skulder fördelas baserat på segmentets verksamhet.

Försäljning från kunder per segment.
KSEK

Dec 31 2019

Segment
Brighter
Camanio

0
2 438

Eliminering
Total försäljning från kunder

–40
2 398

Resultat före skatt per segment.
KSEK

Dec 31 2019

Segment
Brighter
Camanio

–85 288
–4 397

Eliminering
Totalt resultat före skatt

0
-89 685

Tillgångar per segment.
KSEK

Dec 31 2019

Segment
Brighter
Camanio

248 719
32 707

Eliminering

–25 763

Totala tillgångar

255 663

Skulder per segment.
KSEK

Dec 31 2019

Segment
Brighter

36 965

Camanio

19 642

Eliminering

–8 718

Totala skulder

47 889
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Not 25. Upplåning och nettoskulder.
KSEK

31 dec 2019

31 dec 2018

1 581

0

0

9 893

Långfristiga
Skulder avseende långfristiga lån
Kortfristig
Skulder avseende konvertibla skuldebrev*
Skulder avseende kortfristiga lån

10 642

42 000

Summa upplåning

12 223

51 893

9 340

9 031

Likvida medel
Nettoskuld räntebärande skulder
Eget kapital
Skuldsättningsgrad

2 883

42 862

207 649

106 918

1,39%

40,09%

*Nominella beloppet avseende konvertibla skuldebrevet var 11,6 MSEK per 31
december 2018.

Konvertibla skuldebrev.
Brighter tecknade 25 april 2017, avtal om en investering om upp till 100 MSEK.
Per 31 december 2018 var denna fullt nyttjad under 2019 konverterade det
sista utestående lånebeloppet. Transaktionen har skett genom utgivning av
konvertibler med tillhörande teckningsoptioner. Trancherna har tecknats av en
fond som förvaltas av L1 Capital Pty Ltd., som är en fondförvaltare baserad
i Melbourne, Australien. 31 december 2018 fanns i nominellt belopp 11,6
MSEK i konvertibler utestående. I samband med emission av konvertibler så har
Brighter också givit ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare,
för att skydda dessa mot utspädning. Aktieägarnas teckningsoptioner är av
samma typ som investerarens.

Teckningsoptionerna TO3 & TO4.
Villkoren för teckningsoptionerna finns på Brighters hemsida:
Löptiden är tre (3) år. TO3or och TO4or har ett lösenpris om 2 SEK per aktie
efter omräkning som skedde i samband med nyemissionen i januari 2020.
Kvarvarande nyttjandeperioder för optionsrätterna avseende Teckningsoptionsprogram TO3 är följade:
10 april 2020 till och med 24 april 2020.
Kvarvarande nyttjandeperioder för Optionsrätter avseende Teckningsoptionsprogram TO4 är följande:
25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.

Kvittningsbaserad kreditfacilitet.
Under maj 2019 ingick Bolaget ett treårigt avtal om en kreditfacilitet om högst
15 MEUR med det amerikanska investeringsföretaget Winance Investment
LLC, varvid en första delbetalning om 3 MEUR utanordnades. Det belopp som
tillförts Brightet har sedan fullt ut kvittats i emissioner. Brighter har ingen kvarvarande skuld till Winance och har under november 2019 avslutat samarbetet
med Winance och kommer inte begära fler utbetalningar.
I korthet var villkoren för kreditfaciliteten enligt följande: En andra delbetalning
om 3 MEUR kunde påkallas efter en tremånadersperiod. Resterande belopp
kunde ha avropats i trancher om 0,5 MEUR, med bestämmelser om vissa
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minimintervaller. Vid varje utbetalningstillfälle skulle Bolaget erlagt en avgift om tre
procent av det avropade beloppet. Winance hade rätt att begära återbetalning i
form av kvittning mot nyemitterade aktier till en kurs motsvarande den volymvägda
genomsnittskursen (VWAP) under de fem handelsdagar som föregår Winances
begäran om återbetalning, reducerad med 10 procent.

Teckningsoptionerna TO5.
Som en del av avtalet förband sig Brighter att utge vederlagsfria teckningsoptioner
TO5 till såväl Winance (motsvarande 50 procent av antalet aktier som emitteras
för återbetalning av tranchen) som till övriga aktieägare (motsvarande 80 procent
av samma antal). Optionerna löper under fyra år, med ett lösenpris motsvarande
115 procent av VWAP under de 15 dagar som föregår emissionsbeslutet. Efter
omräkning i samband med företrädesemissionen i januari 2020 så ger en option
rätt att teckna 1,65 aktier för 6,40 SEK per aktie.
Kvarvarande nyttjandeperioder för Optionsrätter avseende Teckningsoptions
program TO5 är följande:
22 May – 5 June, 2020.
20 November – 4 December, 2020.
21 May – June 4, 2021.
22 November – 6 December, 2021.
23 May – 6 June, 2022.
21 November – 5 December, 2022.
23 May – 5 June, 2023.

Not 26. Ej kassaflödepåverkande poster.
KSEK

2019

2018

Resultatandel intressebolag

–1 536

–4 278

Avskrivningar på immateriella tillgångar

–5 270

–36

Avskrivningar på materiella tillgångar
Nedskrivning av varulager
Reavinst på tillgång
Valutakursförlust
TOTAL

157

–127

–7286

0

–641

0

–186

0

–14 762

–4 441

Not 27. Förändring av skulder i
finansieringsverksamheten.
KSEK

2019

2018

51 893

8 437

Kassaflöden avseende upptagna lån

4 000

75 357

Kassaflöden avseende leasingskulder

–240

0

Ingående finansiella skulder

Ej kassaflödespåverkande förändringar

–34 993

Värde av konvertibelrätt avseende konvertibla
skuldebrev

0

–6 253

Konvertering av skuldebrev

–8 437

–25 648

TOTAL

12 223

51 893
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Not 28. Finansiella nyckeltal.
Definitioner av nyckeltal.
Nettoomsättning

Försäljning till extern kund

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster

Eget kapital per aktie

Eget kapital genom antalet utestående aktier före
utspädning

Rörelsemarginal %

Summa Intäkter genom rörelseresultat

Soliditet i %

Eget kapital genom balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med räntebärande
tillgångar och likvida medel

Rörelsekapital

Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga
skulder

Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader

Balansomslutning

Summa tillgångar i balansräkningen

Övriga externa
kostnader

Alla kostnader som ingår i rörelseresultatet, förutom kostnad sålda varor, personalkostnader samt avskrivningar
och resultatandel från intressebolag.

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Not 29. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter.
KSEK

2019

2018

Upplupna semesterlöner

1 593

942

Upplupna sociala avgifter

486

296

Upplupna löneskatter pension

443

313

Upplupna räntekostnader

119

3270

10 416

2 084

1 481

792

15 215

7 697

Upplupna leverantörsskulder
Övriga interimsskulder
TOTAL
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Not 30. Transaktioner med närstående.
Närståendetransaktioner i form av ersättning utöver styrelsearvode har under
2019skett rörande följande styrelseledamöter: Jan Stålemark har uppburit arvode
om 212 550 SEK för konsulttjänster. Lars Flening uppbar arvode om 30 000 SEK för
konsulttjänster och Afsaneh Ghatan Bauer fakturerade arvode om 173 530 SEK
för juridiska tjänster och utlägg rörande varumärkesregistrering. Alla belopp är
exklusive moms. Alla transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor. Truls
Sjöstedt, styrelsens ordförande, är heltidsanställd av Brighter och uppbär ersättning enligt sitt anställningskontrakt.
Aktierna i Camanio Care AB såldes för 4,2 MSEK till företag som ägs av Henrik
Norström, CEO och Truls Sjöstedt, styrelsens ordförande. Aktierna såldes till det
marknadsvärde de var noterade till på Spotlight vid försäljningstidpunkten.

Not 31. Väsentliga händelser efter
periodens slut.
Nyemissionen avslutades med en täckningsgrad om 99,54% – motsvarande
191 MSEK i tillfört kapital.
Brighter AB förvärvade Nectarine Health AB, som erbjuder en intelligent monitore
ringslösning främst riktad till äldre personer i hemmet eller på äldreboenden.
US Patent and Tradmark Office beviljade Brighters patent för kombinering av MDD
och IVDD i en och samma enhet.
Brighter’s main Actiste patent granted in India – can support the growing biosimilar
industry.
Patent for AI-powered safety monitoring of medical devices granted in Indonesia.
Antalet aktier i Brighter AB har ökat. Totalt antal aktier och röster ökade från
96 111 204 till 194 443 589.
För närvarande har inte verksamheten påverkats av Covid-19 men då situationen
är mycket oförutsägbar kan vi inte utesluta risken för framtida störningar. Vi arbetar
aktivt med riskhantering förknippade med Covid-19-utbrottet som omfattar bland
annat vår personal, logistik- och produktionsstörningar, säljprocesser m m. Denna
extraordinära situation kan komma att påverka verksamheten negativt under 2020
men bolaget kan i det här skedet inte bedöma den eventuella effekten.
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Not 32. Moderbolagets andelar i
koncernföretag.
Moderbolaget Brighter AB äger 100% av aktier och röstetal i dotterbolaget Brighter
One AB med org. nr 556971-7274, säte i Stockholm och adress c/o Brighter AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Bolaget har som enda uppgift att inneha optioner
för distribution inom ramen för beslutade incitamentsprogram eller i samband med
extern finansiering. Aktierna är bokförda till ett värde om 50 000 SEK.
Moderbolaget Brighter AB äger 49% av aktier och 100% av röstetal i dotterbolaget
Brighter Software Trading L.L.C. med säte i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bolaget
har till uppgift att sälja och distribuera Aciste i Förenade Arabemiraten samt övriga
GCC-regionen. Aktierna är bokförda till ett värde om 738 840 SEK.
I fjärde kvartalet 2019 förvärvades Camanio AB med org nr 559215-8785 och
adress på Hästholmsvägen 32, 6 tr, 131 30 Nacka. Brighter äger 100% av aktier
och röstetal i Camanio AB. Camanio AB har tre helägda dotterbolag; Vital
integration of Scandinavia AB, Camanio Care Inc. and Bestic AB. Camanio AB med
dotterbolag utvecklar digitala lösningar för vård främst riktad till äldre i sitt hem
eller på åldershem. Företaget erbjuder digitala serviceplattformar inom sjukvård,
robotik, digitala verktyg och smart teknik. Aktierna är bokförda till 17 MSEK.

Not 33. Moderbolagets försäljning till och
inköp från koncernbolag.
KSEK
Försäljning till koncernbolag
Inköp från koncernbolag
TOTAL

76

Brighter AB | Årsredovisning 2019

2019

2018

50

30

–40

0

10

30

Intygande.
Stockholm den 16 april 2020.
Brighter AB (publ).
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets
ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Henrik Norström
Verkställande direktör

Truls Sjöstedt
Styrelseordförande

Tove Andersson
Styrelseledamot

Emanuel Lipschütz
Styrelseledamot

Lars Flening
Styrelseledamot

Jan Stålemark
Styrelseledamot

Catarina Ihre
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2020.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Brighter AB (publ), org.nr 556736-8591

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Brighter AB (publ) för år 2019.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 34-77 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernens
rapporter över totalresultatet och finansiell ställning.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1–33. Den andra informationen består av en beskrivning av bolagsstyrningen och information om verksamheten men innefattar
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är styrelsen som har ansvaret för den andra
informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
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enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Brighter AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 16 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

2 av 1

Brighter AB | Årsredovisning 2019

79

Brighter AB (publ), 556736-8591.
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