Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende
inbjudan till unitemission i Brighter AB (publ)
Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,
se avsnitt ”viktig information” i Prospektet.

Tillägg till Prospekt
Detta dokument (nedan ”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Brighter AB (publ), org.nr.
556736-8591 (nedan ”Brighter” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det
EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till unitemission i Bolaget som godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 5 februari 2021 (Finansinspektionens diarienummer 20-29924) (nedan ”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas
tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 7 februari 2021
offentliggjorde att Bolagets styrelse har beslutat att entlediga Bolagets ordinarie
vd, Henrik Norström, från sitt vd-uppdrag i Brighter och att han lämnar Bolaget med
omedelbar verkan. Bolagets arbete med att hitta en långsiktig ersättare till positionen har
påbörjats.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes samt
registrerades av Finansinspektionen den 10 februari 2021 (Finansinspektionens diarienummer 21-3011). Tilläggprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller
på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har, i enlighet med artikel 23 i
Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar
från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 12 februari
2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3,
111 46 Stockholm eller via e-post till info@eminova.se. Investerare som anmält sig för
teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse.
Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare
önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolaget hemsida (www.brighter.se)
och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). För fullständiga villkor och
övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
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Tillägg till avsnittet ”Sammanfattning”
Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 7 februari 2021 föranleder att
avsnittet ”Sammanfattning” justeras enligt följande.
Justering av rubriken ”Risk för legala sanktioner mot Bolagets ordinarie vd” med tillhörande text (sida 7 i Prospektet)

Följande rubrik utgår:
”Risk för legala sanktioner mot Bolagets ordinarie vd”
Följande skrivning utgår:
”Då Bolagets ordinarie vd Henrik Norström har tagit ”time-out” från sitt uppdrag p.g.a.
att han delgivits misstanke av Ekobrottsmyndigheten om marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden finns det en risk att en fällande dom påverkar Bolaget finansiellt och
organisatoriskt.
Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer
att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög finansiell och organisatorisk påverkan.”

Ny underrubrik:
”Avsaknad av ordinarie vd”
Ny skrivning under rubriken ”Avsaknad av ordinarie vd”:
”Den 23 december 2020 informerades Bolaget av dess dåvarande ordinarie vd Henrik
Norström att Ekobrottsmyndigheten hade delgivit honom misstanke gällande marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Med anledning av den utredning som Ekobrottsmyndigeten bedriver valde Henrik Norström att frivilligt ta ”time-out” från uppdraget
som vd. Den 7 februari 2021 beslutade Bolagets styrelse att entlediga den ordinarie
verkställande direktören med anledning av den aktuella utredningen och meddelande att
Henrik Norström lämnar Bolaget med omedelbar verkan. Arbetet med att hitta en långsiktig
ersättare till positionen har påbörjats.
Då Bolaget för närvarande saknar en ordinarie vd finns det en risk att Bolaget inte lyckas
rekrytera en ny ordinarie vd inom önskad tid, vilket skulle påverka Bolaget organisatoriskt.
Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer
att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög organisatorisk påverkan.”
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Tillägg till avsnittet ”Riskfaktorer”
Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 7 februari 2021 föranleder att
avsnittet ”Riskfaktorer” justeras och kompletteras enligt följande.
Justering under rubriken ”Legala risker – Risk för legala sanktioner mot Bolagets
ordinarie vd” (sida 34 i Prospektet)

Följande rubrik utgår:
”Risk för legala sanktioner mot Bolagets ordinarie vd”
Följande skrivning utgår:
”Då Bolagets ordinarie vd Henrik Norström har tagit ”time-out” från sitt uppdrag p.g.a.
att han delgivits misstanke av Ekobrottsmyndigheten om marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden finns det en risk att en fällande dom påverkar Bolaget finansiellt och
organisatoriskt.
Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer
att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög finansiell och organisatorisk påverkan.”
Komplettering under rubriken ”Verksamhetsrisk” (sida 34 i Prospektet)

Ny underrubrik:
”Avsaknad av ordinarie vd”
Ny skrivning under rubriken ”Avsaknad av ordinarie vd”:
”Den 23 december 2020 informerades Bolaget av dess dåvarande ordinarie vd Henrik
Norström att Ekobrottsmyndigheten hade delgivit honom misstanke gällande marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Med anledning av den utredning som Ekobrottsmyndigeten bedriver valde Henrik Norström att frivilligt ta ”time-out” från uppdraget
som vd. Den 7 februari 2021 beslutade Bolagets styrelse att entlediga den ordinarie
verkställande direktören med anledning av den aktuella utredningen och meddelande att
Henrik Norström lämnar Bolaget med omedelbar verkan. Arbetet med att hitta en långsiktig
ersättare till positionen har påbörjats.
Då Bolaget för närvarande saknar en ordinarie vd finns det en risk att Bolaget inte lyckas
rekrytera en ny ordinarie vd inom önskad tid, vilket skulle påverka Bolaget organisatoriskt.
Brighter bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer
att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög organisatorisk påverkan.”
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Tillägg till avsnittet ”Företagsstyrning”
Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 7 februari 2021 föranleder att
avsnittet ”Företagsstyrning” kompletteras enligt följande.
Komplettering under rubriken ”Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande
befattningshavare” (sida 51 i Prospektet)

Följande skrivning läggs till sist i andra stycket på sida 51:
”Den 7 februari 2021 beslutade Bolagets styrelse att entlediga den ordinarie verkställande
direktören med anledning av den aktuella utredningen och meddelande att Henrik
Norström lämnar Bolaget med omedelbar verkan. Arbetet med att hitta en långsiktig ersättare till positionen har påbörjats.”
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