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Året i sammandrag.
• Företrädesemissionen i januari 2020 slutfördes 

med en teckningsgrad på 99,54%, motsvarande 
cirka 191 miljoner kronor efter kostnader.

• Brighter tecknade femårigt distributionsavtal 
och erhåller initial order av Actiste® värd 
EUR 2,3 miljoner i Nigeria som exekveras i 
samband med marknadsgodkännande.

• Brighter tecknade femårigt distributionsavtal 
och erhåller initial order av Actiste® värd 
EUR 1,2 miljoner i Ghana som exekveras i 
samband med marknadsgodkännande. 

• USA:s patentverk beviljar Brighters patent för 
att säkert kombinera MDD-funktionalitet och 
IVDD-funktionalitet i en enhet.

• Brighters huvudpatent för Actiste har  
beviljats i Indien – kan stödja den växande 
biosimilar- industrin.

• AI-patent för tillsyn av uppkopplad medicin-
teknisk utrustning blev beviljat i Indonesien.

• Actiste lanserades och gjordes tillgänglig för 
konsumenter i Sverige via actiste.com.

• Brighters Actiste-lösning erkändes av Fast 
Company som en av de bästa världsförändrade 
idéerna 2020.

• Brighter höll den ordinarie bolagsstämman den 
15 juni, där det beslutades att anta långsiktiga 
incitamentsprogram (LTI) för styrelsen, VD, 
ledarskapsteam, nyckelpersoner och andra 
teammedlemmar. Därefter meddelades att 
bolagets dåvarande styrelsordförande Truls 
Sjöstedt var misstänkt för brott. Under det 
andra halvåret genomfördes flera förändringar 
i bolagets styrelse vid extra bolagsstämmor och 
den nya styrelsen utgörs efter förändringarna 
av Emilie Erhardt Winiarski (interimsordförande), 
Habib Al Assaad, Åsa Sjöblom Nordgren och 
Christer Trägårdh.

• Patent för tillsyn av uppkopplad medicinteknisk 
utrustning beviljades i Singapore, Mexiko 
och Japan.

• Brighter utökade produktportföljen med 
”Actiste® Mini” som också erhöll EC-certifikat. Ett 
ytterligare patent för tillsyn av medicintekniska 
produkter med AI beviljades i USA.

• Brighter förvärvade Nectarine Health – ett 
teknikföretag som utvecklat en lösning för tillsyn 
på distans med hjälp av artificiell intelligens för 
ökad trygghet i hemmet.

• Brighters dotterbolag Camanio tilldelades ett 
rikstäckande ramavtal med Sveriges Kommuner 
och Regioner för trygghetslarm i Sverige.

• Brighters lösningar för diabetesvård – Actiste® 
och Actiste® Mini – erhöll marknadsgodkännande 
från SFDA (Saudi Food and Drug Authority) 
i Saudiarabien. 

• Den 3 november hade dotterbolaget Camanio 
en rekorddag med försäljning som uppgick till 
cirka 1 MSEK från försäljning av Camanios upp-
levelsecykel BikeAround och digitala terapidjur i 
Sverige och Kanada. 

• Brighters diabeteslösning Actiste® erhöll mark-
nadsgodkännande i Förenade Arabemiraten.

• Valberedningen inför årsstämman 2021  
presenterades. Den består av Brighters 
styrelseord förande, Nino Armoni samt  
Truls Sjöstedt.

• Brighter erhöll 31,7 MSEK genom nyttjande 
av teckningsoptioner serie TO3 och TO4 
under 2020.

• Brighter erhöll 21 miljoner kronor i en separat 
nyemission i september och 33 miljoner kronor i 
en separat nyemission i december.

• Brighters dåvarande VD Henrik Norström blev 
delgiven misstanke om brott och tog en timeout 
från sitt uppdrag i december. Christer Trägårdh 
tog sig an rollen som tf VD från 1 januari 2021 
och Henrik blev därefter, den 7 februari, formellt 
entledigad från sitt uppdrag.

• Antalet aktier i Brighter AB ökade under året från 
96 111 204 till 229 005 540.
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Finansiell översikt.
KSEK Okt–dec 

2020
Okt–dec 

2019
Jan–dec 

2020
Jan–dec 

2019
Jan–dec 

2018
Jan–dec 

2017
Nettoomsättning 5 977 2 398 12 286 2 398 0 0

Rörelseresultat –101 604 –35 029 –226 990 –79 810 –48 605 –24 395

Finansnetto –10 991 502 –13 575 -9 875 –4 475 –2 897

Resultat före skatt –112 595 –34 527 –240 565 –89 685 –53 080 –27 292

Balansomslutning 342 880 255 664 342 880 255 664 170 616 111 354

Eget kapital per aktie 1,16 1,49 1,25 1,67 2,19 1,54

Soliditet 75% 81% 75% 81% 63% 78%

Finansiell översikt.
KSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 12 286 2 398 0 0 0

Rörelseresultat –230 577 –79 809 –48 605 –24 395 –14 445

Finansnetto –13 575 –9 875 –4 475 –2 897 –238

Resultat före skatt –244 152 –89 685 –53 080 –27 292 –14 683

Balansomslutning 338 917 255 664 170 616 111 354 68 734

Eget kapital per aktie 1,23 1,67 2,19 1,54 1,01

Soliditet 74% 81% 63% 78% 76%
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VD-kommentar.

Ett händelserikt år som byggt en stabil grund  
för en ljusare framtid.
Det gångna året var en händelserik 
period präglat av stora utmaningar. 
Corona-pandemin var och är 
fortfarande en tragedi på många 
plan. Den har drabbat alltför många 
människor och medfört stora sociala 
och ekonomiska konsekvenser för 
samhället. Brighter, som nyligen gått 
in i en kommersiell etableringsfas 
med globalt fokus, har påverkats 
av framförallt fysiska begräns-
ningar och stängda landsgränser. 
Sjukvårdens och myndigheternas 
prioriteringar av akut hantering 
och dess konstanta stabsläge har 
inneburit att vissa projekt fördröjts 
något. Samtidigt är vi imponerade 
över hur väl många organisationer 
har hanterat omställningen, till exem-
pel myndigheter och andra aktörer 
som varit viktiga för vår fortsatta 
kommersialisering.

Men situationen har också givit 
utrymme för utveckling och innova-
tion. Inte minst har hela samhället 
tagit enorma kliv när det gäller kun-
skap om digitala verktyg och digitala 
möten. Vårdaktörer och beslutsfat-
tare har i och med pandemin fått 
upp ögonen för nya innovationer och 
lösningar och är mer villiga att satsa 
på dessa i takt med att fördelarna 
med en mer uppkopplad och digital 
vård synliggörs. I det stora hela har 
vår bransch och sektor fått ett stort 
uppsving och det tror jag är något 
som kommer hålla i sig även efter 
krisen. Det är ett oundvikligt skifte, 
som nu har skyndats på och vunnit 
ytterligare legitimitet.

Bolaget har trots de utmanande 
förutsättningarna erhållit ett flertal 
marknadsgodkännanden under 
året, och uppnått ytterligare viktiga 
kommersiella milstolpar på samtliga 
fronter. Dels när det kommer till 

Actiste-produktportföljen, för 
vilken bolaget bland annat tecknat 
distributörsavtal för Qatar, Nigeria 
och Ghana, men också när det gäller 
de två dotterbolagen Camanio och 
Nectarine Health. Även intresse-
bolaget Accumbo, som Brighter 
äger en mindre andel av, har gjort 
en enastående resa under året med 
kraftigt ökad inströmning av nya 
patienter. 

Vidare har bolaget genomgått 
vissa organisatoriska förändringar i 
ledning och styrelse. Omständighet-
erna kring dessa förändringar har 
inneburit turbulens för koncernen 
och inte minst aktieägarna. Det är 
dock mycket glädjande att bolaget 
fortsatt att exekvera i linje med den 
utstakade strategin parallellt med 

dessa förändringar. Det innebär att 
vi kunde kliva in i 2021 med goda 
förutsättningar att nå ytterligare 
framsteg under de kommande åren.

Med den framgångsrika företräde-
semissionen avslutad, vilket tillför 
bolaget cirka 140 MSEK (före kostna-
der) under första kvartalet 2021, ser 
jag fram emot att ta mig an vad jag 
tror blir ett spännande år för Brighter, 
där vi kommer fortsätta arbeta hårt 
för att skapa en ljusare framtid för 
människor runt om i världen.

Christer Trägårdh

Tillförordnad VD och styrelseledamot 
Brighter AB (Publ)
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Om Brighter-koncernen.

Brighter verkar inom hälsoteknik- och välfärdssektorn och fokuserar på ett flertal utbredda 
utmaningar som drivs av globala förändringar i samhället. De adresserade utmaningarna 
grundar sig till stor del i demografiska och sociala skiften i befolkningen, kombinerat med 
begränsade resurser i samhället och ökande vårdkostnader. Detta föranleder ett stort behov 
av ökad effektivitet och innovativa lösningar som kan åtgärda eller avhjälpa situationen på 
såväl kort som lång sikt. Bolaget är även syftesdrivet och har därav ett direkt fokus på att 
genom sina lösningar bidra till ökad livskvalitet. Huvuddelen av verksamheten idag är foku-
serad på lösningar för uppkopplad och datadriven diabetesvård, samt digital omsorg och 
stöd i hemmet. Utöver de helägda och kontrollerade dotterbolagen Camanio och Nectarine 
Health har Brighter gjort en investering i digitala vårdgivaren Accumbo.

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

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

produktportfölj bestående av både 
digitala tjänster och fysiska hjälp-
medel. Under 2020 har Camanio 
utökat portföljen med flera tjänster 
som ska underlätta övergången till en 
mer digital omsorg. 

Brighters andra dotterbolag, 
Nectarine Health, har utvecklat en 
AI-baserad tillsynslösning som möjlig-
gör att människor kan bo kvar och 
leva ett fullt och tryggt liv hemma 
längre. Den ursprungliga produkten, 
som idag används på äldreboenden 
runt om i Sverige, utvecklades för 
professionellt bruk och syftar till 
att detektera fallolyckor och larma 
vårdgivare på äldreboenden, för att 
på så sätt förbättra svarstider och 
öka vårdkvalitet. Under 2020 har en 
generation två av lösningen tagits 
fram, som primärt fokuserar på 
konsumentmarknaden, med planerad 
lansering i USA under 2021.

IP & licensiering.
Brighter har sedan start haft ett 
betydande fokus på att bygga upp 
en stark IP-portfölj inom digital och 
uppkopplad vård. Patenten utgör 
ett antal patentfamiljer kopplade 
till 1)  Kombination av funktioner 
(mätning och injicering) i en och 
samma enhet, 2) Faktisk injicerad 
dos läkemedel i kroppen, 3) Mobil 

tillsyn av uppkopplade medicintek-
niska hjälpmedel 4) AI-driven tillsyn 
av uppkopplade medicintekniska 
hjälpmedel och 5) Mikronålsteknik. 
Bolaget betraktar IP-portföljen, 
och de kommersiella licensierings-
möjligheter den skapar, som ett 
eget aktivt affärsområde med 
betydande potential.

Bolagets positionering.
Brighter-gruppen har som ambition 
att driva utvecklingen mot ett mer 
effektivt och hållbart hälso- och 
välfärdssystem genom att adressera 
några av hälso- och sjukvårdens 
största utmaningar: ineffektivitet, 
stigande kostnader och begränsade 
resurser. Med grunden i innovation 
och teknik fokuserar bolaget på att 
öka livskvaliteten för människor och 
optimera användningen av samhäl-
lets resurser. Gruppens lösningar 
möjliggör ett brett spann av nya 
möjligheter för ett flertal intressen, 
och utmanar traditionella tillväga-
gångssätt och gränser för att skapa 
förändring. Genom att introducera 
nya metoder, tjänster och produkter 
som tillför nytt värde strävar Brighter 
efter att vara ett ledande bolag i 
framväxten av digital, datadriven och 
uppkopplad vård och omsorg.
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En stärkande 
företagskultur.
Året har präglats av en global 
pandemi som har påverkat 
de allra flesta på ett sätt som 
saknar motstycke, både privat och 
yrkesmässigt. Brighters viktigaste 
prioriteringar under denna tid har 
varit att trygga de anställdas hälsa 
samt att säkerställa att verksamheten 
fortsätter drivas framåt enligt plan. 
Att utveckla och kommersialisera ett 
bolag i en tid då många arbetar på 
distans och med olika möjligheter är 

i sig en utmaning. Bolaget har därför 
under perioden haft ökat fokus på 
att skapa flexibilitet för distansarbete 
och byggt miljöer som uppmuntrar 
till ökat samarbete och stöttar 
medarbetarna att bibehålla produkti-
viteten. De förändringar som ledning 
och styrelse genomgått under året 
har naturligt bidragit ytterligare till 
ökad osäkerhet i en redan ansträngd 
situation. Brighters medarbetare 
har med sin passion för företaget 
och dess produkter gjort det möjligt 
för bolaget att snabbt agera för 
att möta utmaningarna. Brighters 

företagskultur, som präglas av en 
stark gemenskap och hjälpsamhet, 
har varit en viktig faktor som också 
bidragit stort till de framgångar som 
bolaget trots utmaningarna uppnått 
under perioden. För att fortsätta 
kunna attrahera och utveckla 
skickliga och motiverade medar-
betare har bolaget ett bibehållet 
stort fokus framåt på gemenskap, 
kunskapsdelning och implementering 
av kärnvärdena Smart, Friendly & 
Reliable i organisationen.

Intäktsmodeller.

Försäljning av tjänster 
och produkter.
I närtid förväntas huvudsakliga 
andelen av bolagets intäkter 
genereras genom försäljning av 
koncernens tjänster och produkter. 
Diabetes tjänsten Actiste säljs 
som en prenumerationstjänst där 
prissättningsstrategin är organisk 
och utgår från den lokala betalnings-
viljan. Avsikten med den typen av 
prissättningsstrategi är att maximera 
antalet användare. Bolaget betraktar 
Actiste som en volymprodukt där 
värdet i den data som kan genereras 
av många användare har potentialen 
att utgöra ett eget affärsområde 
som kan kompensera för ett lägre 
pris, vilket innebär att tjänsten kan 
prissättas konkurrenskraftigt på vissa 
marknader med lägre betalnings-
förmåga. Även Nectarine-tjänsten 
som lanseras i USA 2021 kommer att 
säljas som en prenumerationstjänst. 

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

Hälso- och 
behandlingsdata.
Brighter avser även på sikt att 
tillhandahålla både nyckeln till 
och marknadsplattformen för 
användargenererade hälsodata. De 
databanker som, med användarnas 
tillåtelse, över tid genereras i 
Brighters plattformar kan komma att 
användas i långsiktig samhälls-
planering, nationella hälsoinitiativ, 
forskningsprojekt, kliniska studier och 
vid utveckling av läkemedel. Ambi-
tionen är att mot betalning erbjuda 
bolagets databanker och insikter till 
samhällsorgan och läkemedelsindu-
stri, samt att användarna på så sätt 
ska kunna erhålla betalning för att 
dela sina data.

Licensiering av IP.
Bolaget har sedan 2007 ansökt om 
och erhållit ett stort antal patent 
och mönsterskydd för bland annat 
integration av provtagning, mätning 
av biomarkörer och injektion av 
flytande läkemedel i en enda enhet 
och Artificiell Intelligens-stödd över-
vakningsfunktionalitet för medicinsk 
utrustning. Ett tidigt fokus på patent 
från Brighters grundare utgör basen 
för Bolagets breda patentportfölj. 
Godkända patent finns över hela 
världen, bland annat i Europa, USA, 
Indien, Indonesien, Brasilien, Japan, 
Sydkorea, Kina och Mexiko. Bolaget 
avser att licensiera delar av sin 
IP-portfölj till externa aktörer.
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Brighter verkar inom hälsoteknik- och 
välfärdssektorn och fokuserar på 
ett flertal utbredda utmaningar 
som drivs av globala förändringar 
i samhället, beskrivna nedan. 
Utmaningarna grundar sig till stor 
del i demografiska och sociala 
skiften i befolkningen, kombinerat 
med begränsade resurser i samhället 
och ökande vårdkostnader. Detta 
föranleder ett stort behov av ökad 
effektivitet och innovativa lösningar 
som kan åtgärda eller avhjälpa 
situationen på såväl kort som lång 
sikt. Bolaget är även syftesdrivet och 
har därav ett direkt fokus på att alla 
bolagets lösningar även ska bidra till 
ökad livskvalitet för slutanvändaren. 
Huvuddelen av verksamheten idag är 
fokuserad på lösningar för uppkopp-
lad och datadriven diabetesvård, 
samt digital omsorg och stöd i 
hemmet. Bolaget bedömer att dess 
lösningar kan skapa nya möjligheter 
och värden för en bred grupp 
av intressen: patienter och dess 
närstående, vårdgivare, myndigheter 
och regeringar, försäkringsbolag och 
arbetsgivare, läkemedelsindustrin, 
kliniska forskningsorganisationer och 
akademiska organ.

Växande åldrande 
befolkning.
Världens befolkning växer fortsatt om 
än i långsammare takt än tidigare. 
FN bedömer att tillväxttakten idag 
är ungefär 80 miljoner människor 
per år och att världens befolkning 
kommer öka med cirka två miljarder 
människor under de kommande 
30 åren. Samtidigt medför en 
snabbt ökande medellivslängd ett 
omfattande demografiskt skifte där 
andelen äldre (65+ år) är den snab-
bast växande åldersgruppen. År 2050 
beräknas en av sex personer i världen 
att vara över 65 år (16%), jämfört 
med en av elva 2019 (9%). Regioner 
där andelen av befolkningen i åldern 
65 år eller äldre beräknas fördubblas 
mellan 2019 och 2050 inkluderar 
norra Afrika och västra Asien, 
Central- och södra Asien, östra och 
sydöstra Asien samt Latinamerika 
och Karibien. FN bedömer även att 
en av fyra personer som bor i Europa 
och Nordamerika kommer vara 65 år 
eller äldre 2050. Nyligen (2018) över-
steg antalet personer som är 65 år 
eller äldre antalet barn under fem år 
globalt för första gången i historien. 
Antalet personer som är 80 år eller 
äldre beräknas tredubblas, från 
143 miljoner år 2019 till 426 miljoner 
år 20501. Det här demografiska skiftet 
innebär att en minskande andel av 
befolkningen behöver försörja en 
ökande andel av befolkningen som 
dessutom generellt sett har ett större 
behov av stöd och vård.

Ökat tryck på vård och 
samhällsfunktioner.
Finansiell hållbarhet blir ett allt 
större bekymmer då de flesta 
länder till stor del finansieras genom 
offentliga medel. I OECD-länderna 
har vårdkostnaderna överstigit den 
ekonomiska tillväxten under större 
delen av det senaste halva århund-
radet, och dessa kostnader förväntas 
fortsatt överstiga BNP-tillväxten 
under de närmaste 15 åren enligt 
OECD:s rapport ”Health at a glance 
2019”2. Trenden med ökande vård-
kostnader är global och beror dels 
på det demografiska skiftet där en 
allt större del av befolkningen lever 
längre, samt behöver mer vård, men 
även på att omfattningen av kroniska 
sjukdomar såsom exempelvis diabe-
tes ökar kraftigt i samhället3,4. Dessa 
parametrar ökar såväl den ekono-
miska som den operativa bördan på 
samhällsfunktioner inom vård och 
omsorg. Utvecklingen tydliggör den 
potentiella inverkan av befolkningens 
åldrande på arbetsmarknaden och 
den ekonomiska utvecklingen, liksom 
det finanspolitiska press som många 
länder kommer att möta under de 
kommande decennierna när de 
försöker bygga och upprätthålla 
offentliga system för hälso- och sjuk-
vård, pensioner och socialt skydd.
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Digitalisering & data 
i vården.
Att förbättra kvaliteten på och 
tillgången till vården samtidigt som 
man kontrollerar kostnaderna när 
befolkningen åldras och växer, den 
förväntade livslängden ökar och 
de offentliga utgifterna för vården 
är under press är en av de största 
utmaningarna som vårdorganisatio-
ner och samhällen världen över står 
inför5. För att klara av utmaningarna 
utan att göra avkall på kvaliteten 
kommer modern teknik och digital 
utveckling att spela en nyckelroll. 
Bolaget bedömer att situationen 
har skapat ett universellt behov av 
en omfattande transformation där 
digitala tjänster, nya innovationer 
och förändrade arbetssätt kan 
tillföra nya värden och effektivisera. 
Värdet kan uppstå på många fronter; 
genom att sjukdomsfall förebyggs, 
den medicinska kvaliteten höjs, 
tillgängligheten till vården ökar 
samtidigt som arbetsmiljön för vård- 
och omsorgspersonal förbättras. 
Även enskilda individer kan få nya 
verktyg för att engagera sig i och 
sköta sin hälsa, vilket kan resultera 
i ökad livskvalitet och mindre 
belastning på systemet över tid. Ett 
systematiskt användande av digital 
teknik i vården kan medföra att mer 
fokus kan läggas på förebyggande 
insatser och mer av vården kan ges 
på distans i hemmet. Sjukhus och 
vårdcentraler kan avlastas samtidigt 
som nya kanaler för kontakt med 

 5. Digital transformation Shaping the future of European healthcare, Deloitte Centre for Health Solutions. September 2020
 6.  Building the healthcare system of the future. World Economic Forum article, December 2020 http://reports.weforum. org/digital-transformation/

building-the-healthcare-system-of-the-future/
 7.  European Commission EXPH (Expert Panel on effective ways of investing in Health), Assessing the impact of digital transformation of health services, 

20 November 2018
 8.  Care anywhere: Moving healthcare closer to home. World Economic Forum article, December 2020. http://reports. weforum.org/digital-transformation/

care-anywhere-moving-healthcare-closer-to-home/
 9.  Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen. Maj, 2020. Artikel från Stockholms universitet.
10. COVID-19 has pushed digital health forward, but challenges still persist. HealthcareITNews article, September 2020. 
11. Digital health technologies addressing the pandemic. European Commission 2020.
12.  Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Lancet Digital Health 2020; 2: e435–40 Published Online June 29, 

2020 https://doi.org/10.1016/ S2589-7500(20)30142-4
13. Globala målen för hållbar utveckling i samhället. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/ 

vården, exempelvis via video eller 
meddelanden genom uppkopplade 
hjälpmedel, kan innebära att den 
sammantagna tillgängligheten ökar. 
Med förbättrad tillgång till relevant 
patientinformation och behandlings-
data för olika vårdgivare blir det 
möjligt att effektivisera vårdproces-
ser och att undvika felbehandlingar. 
Digitala lösningar kan även skapa 
förutsättningar för betydande med-
icinska framsteg när analysverktyg 
och högkvalitativ data, som kan 
hjälpa vårdgivare att ställa diagnos 
och att individanpassa vårdprogram, 
tas i bruk. Sammantaget talar 
mycket för att digitala tjänster och 
uppkopplade hjälpmedel kan göra 
det möjligt att uppnå en hållbar 
kostnadsutveckling med bibehållen 
eller förbättrad vårdkvalitet6,7,8.

Covid-19:  
accelererad utveckling.
Pandemin som snabbt fick spridning 
under 2020 ökade belastningen på 
hälsosystem över hela världen nära 
till brytpunkten. Men samtidigt som 
krisen blottat existerande problem 
med bristande resurser och bered-
skap9 har den även påskyndat den 
digitala transformationen i vård- och 
omsorgssektorn, med större innova-
tionsvilja bland beslutsfattare och 
ökat fokus på värdet av digitala och 
uppkopplade hjälpmedel, artificiell 
intelligens och digitala tjänster – som 
en direkt respons till pandemin men 
även långsiktigt. Användningen av 

digital och uppkopplad vård har 
ökat i samband med pandemin10,11,12 
och bolaget bedömer att detta är 
något som kommer att fortsätta i 
efterdyningarna.

Agenda 2030 –  
globala målen.
Globala målen är den mest ambiti-
ösa agendan för hållbar utveckling 
som världens länder någonsin 
antagit. Initiativet, som drivs av FN 
tillsammans med världens länder, 
omfattar totalt 17 ambitiösa och 
universella mål. Mål 3 handlar om att 
säkerställa att alla kan leva ett hälso-
samt liv och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar. God 
hälsa är en grundläggande förutsätt-
ning för människors möjlighet att nå 
sin fulla potential och att bidra till 
samhällets utveckling. Människors 
hälsa påverkas av ekonomiska, ekolo-
giska och sociala faktorer och mål 3 
inkluderar alla dimensioner och 
människor i alla åldrar. Investeringar i 
hälsa genom förebyggande insatser 
och modern och effektiv vård för alla 
gynnar samhällets utveckling i stort 
och skapar förutsättningar för männ-
iskors grundläggande rättigheter 
till välbefinnande13. Målen är därför 
en stark drivkraft i hur hälso- och 
sjukvården utvecklas på global nivå 
framåt och är grunden för en mängd 
nationella initiativ världen över som 
bolaget bedömer kan gynna aktörer 
som bidrar till att målen kan uppnås.
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Diabetes i världen.
Diabetes är ett av bolagets huvud-
sakliga och viktigaste fokusområden. 
Sjukdomen är en av de snabbast 
växande hälsoutmaningarna i 
modern tid, och antalet vuxna som 
lever med diabetes har mer än 
tredubblats under de senaste 20 
åren. Diabetes är en kronisk sjukdom 
som leder till omfattande kostnader 
för samhället – 760 miljarder USD 
2019 – och minskad livskvalitet för 
många som lever med sjukdomen. 
Internationella diabetesfederationen 
bedömer att det lever ungefär 
460 miljoner människor med diabetes 
idag och att antalet kommer öka 
till cirka 700 miljoner under de 
kommande 25 åren14. Sjukdomen 
delas ofta upp i två typer: typ 1 och 
typ 2. Cirka 90 procent av alla med 
diabetes har typ 215. Typ 2-diabetes 
beror antingen på att kroppen inte 
kan producera tillräcklig mängd 
insulin eller för att kroppscellerna 
förlorar sin insulinkänslighet. Det 
finns en rad faktorer som spelar in 
och arvsanlag spelar en stor roll för 
risken att utveckla typ 2-diabetes. 
Andra faktorer som påverkar är 
övervikt, en inaktiv livsstil, stress 
och även hög ålder då risken för att 
utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre 
du blir16.

14. International Diabetes Federation, december 2020. https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures. html
15. International Diabetes Federation, december 2020. https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html
16. Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/
17. Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/behandling/egenvard/
18. Journal, Indian Academy of Clinical Medicine Vol. 15, No. 1. January-March, 2014 
19.  Polonsky WH, Henry RR. Poor medication adherence in type 2 diabetes: recognizing the scope of the problem and its key contributors. Patient Prefer 

Adherence. 2016;10:1299-1307. Published 2016 Jul 22. doi:10.2147/PPA.S106821
20. Krass I, Schieback P, Dhippayom T. Adherence to diabetes medication: A systematic review. Diabet Med. 2014; 32: 725–37. doi:10.1111/dme.12651
21.  Egede LE, Gebregziabher M, Echols C, Lynch CP. Longitudinal effects of medication nonadherence on glycemic control. A. Pharmacother. 2014; 48: 562–70
22. Diabetesförbundets hemsida, december 2020. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/blodsockerkontroll/
23. International Diabetes Federation, december 2020. https://www.idf.org/aboutdiabetes/complications.html

Utmaningen 
med diabetes.
Människor som lever med diabetes 
måste ta ett stort ansvar för sin egen-
vård även om hälso- och sjukvården 
kan bidra med de rätta tekniska 
”verktygen”. Grunden i egenvården 
är att kunna mäta sitt eget blod-
socker, att kunna tolka resultaten och 
att vidta rätt åtgärder – till exempel 
injicera rätt mängd insulin vid rätt 
tillfälle. En annan viktig del är att 
ha kunskaper om hur kost och fysisk 
aktivitet påverkar blodsockret17. 
Detta ställer väldigt höga krav på 
patienten i vardagen, mellan de 
fysiska sjukvårdsbesöken. Samtidigt 
tyder studier som gjorts på ämnet 
att upp till 85% av diabetikerna 
misslyckas med att behandla sig 
korrekt18,19. Det exakta antalet är 
svårt att fastställa då olika metoder 
för att bedöma följsamheten leder till 
varierande resultat, men det råder 
en bred enighet om att bristfällig 
följsamhet är en vanlig förekomst 
bland patienter med diabetes20. Det 
är även välkänt att låg följsamhet 
i behandlingen är förknippat med 
dåliga kliniska resultat, inklusive 
högre sjukvårdskostnader, mer 
långsiktiga hälsokomplikationer, fler 
sjukhusvistelser och förhöjd dödlig-
het21. Det finns därmed en stor möj-
lighet att både öka livskvaliteten för 
diabetiker och minska belastningen 
på vården och samhället genom att i 
högre grad stötta patienterna i dess 
behandling i vardagen, introducera 
innovativa lösningar som underlättar 
och stimulerar ökad följsamhet, 
samt bidrar till att vårdgivare kan ge 
sina patienter bättre, mer personligt 
anpassade, råd på distans. 

Komplikationer 
från bristfällig 
diabetesbehandling.
Personer med diabetes har en ökad 
risk att utveckla ett antal allvarliga 
hälsoproblem och bör sträva efter att 
uppnå bästa möjliga blodsocker-
kontroll, med så få insulinkänningar 
(känning av lågt blodsocker) som 
möjligt. En god blodsockerkontroll 
är den viktigaste enskilda faktorn 
för att undvika akuta problem och 
kroniska komplikationer vid diabetes. 
Att uppnå en blodsockerkontroll 
jämförbar med den hos friska är 
dock omöjligt för de flesta som har 
diabetes22. Höga blodsockernivåer 
över tid kan leda till allvarliga 
sjukdomar som påverkar hjärtat 
och blodkärlen, ögonen, njurarna, 
nerverna och tänderna. Dessutom 
har personer med diabetes en högre 
risk att utveckla infektioner. I nästan 
alla höginkomstländer är diabetes en 
ledande orsak till hjärt-kärlsjukdom, 
blindhet, njursvikt och amputation. 
Att bibehålla blodsockernivåer, 
blodtryck och kolesterol vid eller 
nära det normala kan hjälpa till att 
fördröja eller förhindra diabetes-
komplikationer. Därför behöver 
personer med diabetes regelbunden 
tillsyn, och hjälpmedel för att 
behandla sig korrekt23.
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Tjänster och produkter.

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

Den första applikationen som bygger 
på plattformen är Actiste®, för 
behandling av insulinbehandlad dia-
betes. Actiste® erhöll EC-certifiering 
(CE-märke) i september 2019. Vidare 
har bolaget utvecklat en ytterligare 
applikation benämnd Actiste® Mini, 
för behandling av icke-insulinbe-
handlad diabetes. Actiste® Mini 
erhöll EC-certifiering (CE-märke) i juli 
2020. Actiste® och Actiste® Mini har 
därefter erhållit marknadsgodkän-
nande i Saudiarabien och Thailand 
och Actiste® har även marknads-

godkänts i Förenade Arabemiraten. 
Båda enheterna erbjuds som en 
del av en abonnemangstjänst som 
utöver själva enheten inkluderar 
digitalt stöd och översikt genom 
en mobilapplikation, global ”out-
of-the-box”-uppkoppling genom 
toppmodern eSIM-teknik, samt auto-
matisk påfyllnad av alla nödvändiga 
förbrukningsartiklar (exkl. insulin) 
direkt till hemmet. Detta för att 
underlätta den vardagliga behand-
lingen så mycket som möjligt för 
användaren, där målet är att gynna 
ökad följsamhet i behandlingen. 
I kombination med möjligheten att 
dela viktig behandlingsdata med 
vårdgivare, som därmed erbjuds 
bättre insyn och en möjlighet att 
ge mer individualiserad rådgivning 
baserat på verklighetsbaserad data, 
bedöms lösningen i framtiden, när 
denna funktionalitet implementerats, 
kunna bidra stort till mer effektiva 
behandlingar och förbättrade 
behandlingsresultat för användaren 
över tid.

The Benefit Loop.
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Actiste®.
Actiste är en kombinerad produkt med blodprovstagare, 
blodsockermätare och insulinpenna i en och samma 
enhet. Den är framtagen för att förenkla vardagen för 
personer med insulinbehandlad diabetes och har egen 
inbyggd global ”out-of-the-box”-internetuppkoppling 
genom eSIM vilket innebär att den är helt oberoende av 
andra enheter. All data sparas auto-
matiskt och synkroniseras var man 
än är i världen med den tillhörande 
mobilapplikationen. Actiste är lätt 
att använda, smidig att ta med 
och har smart förvaring 
för teststickor, lansetter 
och nålar. Enheten 
levereras som en del 
av en abonnemangs-
tjänst, beskriven i 
stycket ovan.

Actiste Mini®.
Actiste Mini är en mindre variant av den initiala versionen, 
där insulin pennan (injektions-funktionaliteten) ersatts med 
en mindre tablettbehållare och en förvaringsbehållare 
för förbrukningsartiklar. Lösningen kan användas för att 
ta blodprov, mäta blodsocker och överblicka värden över 
tid, och riktar sig i första hand till människor som har 

icke-insulin behandlad diabetes. Actiste 
Mini är lätt att använda, smidig att 
ta med och har smart förvaring för 
teststickor och lansetter. Den har likt 

Actiste egen inbyggd 
”out-of-the-box”-inter-
netuppkoppling och all 
data sparas automa-
tiskt och synkroniseras 
var man än är i världen 
med den tillhörande 
mobilapplikationen. 
Enheten levereras som 
en del av en abonne-
mangstjänst, beskriven 
i stycket ovan.
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Camanio.
Camanio är ett företag inom digital 
välfärdsteknik som utvecklar smarta 
lösningar för omsorg i hemmet med 
individen i centrum. Bolagets platt-
form och digitala omsorgstjänster 
sammankopplar äldre, anhöriga och 
vårdgivare på ett enkelt och säkert 
sätt. På så sätt kan både digital och 
fysisk omsorg erbjudas utifrån behov. 

Camanio vill öka både omsorgs-
kvalitet och livskvalitet, samt göra 
omsorg mer tillgänglig för dem som 
behöver den.

Camanios ledstjärnor är att 
erbjuda värdighet för individen och 
effektivitet för vårdorganisationen. 
Vård- och omsorgssektorn står inför 
omfattande utmaningar med stora 
demografiska förändringar och 
minskad tillgång till personal. Bolaget 
är övertygade om att alltmer vård 
och omsorg kommer att ske just i 
hemmet. En viktig pusselbit för att 
lösa framtidens utmaningar är därför 
smart, ny och värdig teknik. I detta är 
Camanio Care en nyckelspelare för 
att digitalisera vård och omsorg.

Camanio SmartCare är en 
moln baserad tjänsteplattform 
som samlar all välfärdsteknik i en 
portal. Med plattformen hanteras 
larm, tillsyn och administration i ett 
samman hållet gränssnitt som låter 
vårdgivaren skräddarsy det digitala 
ekosystemet i hemmet, med välfärds-
teknik, trygghetslarm och sensorer. 

Plattformen erbjuder en driftsäker 
och skalbar infrastruktur och 
fungerar även som beslutsstöd, samt 
ger god överblick över de tjänster 
som används inom verksamheten. 
Vid behov är det enkelt att integrera 
nya innovationer genom ett öppet 
API. Plattformen är modulär och kost-
naden baseras på de tjänster som 
faktiskt används. Här finns produkter 
och tjänster som är direkt utvecklade 
av Camanio, men även ett stort 
utbud från andra tillverkare och 
partners. Det innebär att plattformen 
kan anpassas till verksamhetens 
unika behov och förutsättningar.

I dagsläget erbjuder Camanio tre 
paketerade tjänster: 

1. Camanio Trygg Hemma, stationärt 
trygghetslarm 

2. Camanio Trygg Ute, mobilt 
trygghetslarm 

3. Camanio Trygga Möten, säkra 
videomöten för vård, tillsyn och 
omsorgsmöten 

Tjänsterna innehåller bland annat 
möjlighet till individanpassad 
regelsättning och eventbaserade 

larm och notiser. Camanio har också 
blivit tilldelade SKR:s ramavtal för 
mobila och stationära trygghetslarm 
under 2020.

I samband med leverans erbjuder 
Camanio en SPOC-tjänst (koordine-
rad projektledning) för implemente-
ring enligt överenskommelse så följer 
bolaget upp tidsramar, budget och 
kvalitet. Camanio arbetar med krav-
ställning, implementering, förvaltning 
och support oavsett hårdvara och 
mjukvara, samt etablerar en hållbar 
samarbetsmodell för operativ, taktisk 
men även strategisk planering 
tillsammans med bolagets kunder. 
På så sätt kan Camanio säkerställa 
kundnöjdhet och en hållbar digitali-
seringsstrategi för verksamheten. 

Camanio tror på öppenhet och sam-
verkan. Ingen part kan ensam lösa de 
utmaningar som äldreomsorgen står 
inför men genom att samarbeta kan 
vi komma långt. Bolagets ambition 
är därför att samarbeta med innova-
törer och entreprenörer, etablerade 
bolag och andra branscher för att 
skapa mervärde och synergier. Det 
finns stora möjligheter och vinster 
som kan göras genom att knyta 
ihop olika lösningar för att kunna 
dela infrastruktur, bakomliggande 
tjänster, data och gränssnitt. Dessa 
vinster skall kunna realiseras genom 
samverkan för att hitta bästa möjliga 
lösning för individen och samtidigt 
ge en bra verktygslåda för en 
tryggare vård och omsorg.
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Nectarine Health.
Att få leva självständigt och med 
bibehållet välmående är ett livsmål 
för många äldre. Nectarine Health 
använder innovativ teknik för att 
hjälpa och inspirera äldre att leva 
ett mer högkvalitativt och fullt liv i 
sin vardag, och minska oro bland 
närstående. 

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

Nectarine Health utvecklar en inno-
vativ helhetslösning för hemmet som 
består av ett diskret armband med 
sensorer och noder som placeras i 
eluttag i bostaden. Armbandet är 
designat för att vara diskret och 
bekvämt, med en batteritid på nio 
månader eller längre. Noderna 
installeras enkelt och skickar signaler 
om rörelser i bostaden till en digital 
plattform där data omvandlas till 
insikter genom AI-baserade 
algoritmer. 

Informationen kommer från en sensor 
i armbandet som mäter rörelse och 
acceleration. Tekniken analyserar 
vanliga rörelsemönster hos den 
enskilde användaren och etablerar 
utifrån det en insikt om rörelse och 
acceleration i den enskilde individens 
vardag. Sömn är en viktig indikator 
på välmående. Data på avvikelser 
kan visa att sömnen störs mer än 
vanligt eller att den enskilde rör 
sig mer sällan än vanligt mellan 
bostadens rum. Med denna data som 
utgångspunkt upptäcker tekniken 
eventuella beteendeförändringar 
och ett förändrat allmäntillstånd kan 
uppmärksammas. Om en människa 
faller kan systemet urskilja ett tydligt 
mönster för det. Tekniken skapar 
automatiska realtidsvarningar vid en 
sådan stark avvikelse I rörelse och 
acceleration. 

De AI-baserade algoritmerna innebär 
att insikterna blir mer precisa 
efterhand som de lär känna den 
enskilde användaren beteende-
mönster. Insikterna baseras på data 
om utlösande faktorer som avvikelser 
i aktivitetsnivå i rörelser och sömn. 
Vid avvikelser kan fördjupande data 
erbjuda mer information, som antal 
tillfällen användaren vaknar per 

natt och hur långa sömnperioderna 
varit, vilket kan ge ett mer tillförlitligt 
underlag för undersökning än den 
subjektiva uppfattningen. Den 
informationen kan också vara 
möjliggörande vid behov av vidare 
undersökning. Efter hälsofrämjande 
insatser kan data som samlas 
in erbjuda insikter om ett åter 
normaliserat beteendemönster, som 
att sömnen fungerar bättre igen. 

Idag känner vi till att allmäntillstån-
det ofta blir sämre hos den äldre 
efter ett fall, och vi vill undvika att det 
ska behöva ske. Eftersom lösningen 
Nectarine Health ger insikter om 
att användaren sover sämre eller är 
ovanligt inaktiv, kan det vara en sig-
nal om att det finns en ökad risk för 
ett fall eller försämrad hälsa. Genom 
att få signalen kan användaren med 
stöd av anhöriga agera proaktivt och 
söka hälsovård innan det gått längre 
tid än nödvändigt och innan risken 
ökat ytterligare.

Användaren och den närstående som 
användaren väljer att bjuda in tar del 
av informationen genom en app där 
insikter om förändringar presenteras 
och där en akut situation, som exem-
pelvis ett fall, presenteras som ett 
larm. Om användaren faller men kan 
ta sig upp igen, får den närstående 
också möjlighet att tryggas av den 
insikten. 

Utöver AI-algoritmerna särskiljer sig 
armbandet med skön och snygg 
design, batteritid på omkring nio 
månader och vattentäthet, vilket 
innebär att användare kan använda 
armbandet dygnet runt. Detta i sig 
leder till ökad mängd data som då 
löpande kan förbättra tjänsten och 
algoritmerna över tid. 

Den första generationen av tekniken 
används redan idag i Sverige. Under 
2021 lanseras generation två – en 
renodlad konsumentversion som 
färdigutvecklats under 2020 – i 
USA. En utveckling av produkten kan 
möjliggöra för vårdaktörer som 
vänder sig till brukare i hemmet.

15Brighter AB | Årsredovisning 2020



Geografiskt fokus.
Brighter har ett globalt fokus 
och aktiva verksamheter i flera 
världsdelar: Europa, Sydostasien, 
Mellanöstern och Nordamerika. 
I Europa, primärt Sverige, pågår 
kommersialisering av Nectarine- 
tjänsten, Actiste-portföljen, Camanios 
lösningar, samt Diabetesdoktorn 

i samarbete med intressebolaget 
Accumbo. Bolaget arbetar även med 
att introducera Actiste-portföljen 
i Storbritannien. I Nordamerika 
fokuserar bolaget på välfärds- och 
omsorgslösningar genom Camanio 
och Nectarine Health. USA är 
huvudmarknaden för Nectarine-bola-

gets nyutvecklade konsumentlösning. 
I Sydostasien och Mellanöstern 
fokuserar Brighter helt på kommersi-
alisering av Actiste portföljen. Bolaget 
har även inlett samarbeten i Afrika 
för lansering av Actiste-portföljen.

16 Brighter AB | Årsredovisning 2020



Aktuell kommersiell ställning.
Brighter har under 2020 lanserat 
diabetestjänsten Actiste som ett 
konsumenterbjudande i Sverige, samt 
inlett ett flertal initiativ för att samla 
in värdefull data och användarinsik-
ter som kan ligga till grund för vidare 
kommersialiseringsmöjligheter. Bland 
annat genom ett ambassadörspro-
gram samt genom samarbeten med 
vårdcentraler. Därutöver har bolaget 
etablerat ett samarbete med den 
provinsiella regeringen i Västra Java, 
i Indonesien, avseende användartes-
ter med Actiste. Vidare erhöll bolaget 
marknadsgodkännande för Actiste 
i två av bolagets huvudmarknader; 
Förenade Arabemiraten och Saudia-
rabien i november 2020. Även Actiste 
Mini erhöll marknadsgodkännande 
i Saudiarabien. Under januari 2021 
erhölls också marknadsgodkännande 
för Actiste-produkterna i Thailand. 
Ytterligare marknadsgodkän-
nandeprocesser är pågående i 
Indonesien, Singapore och Malaysia, 
samt Nigeria och Ghana. Den nya 
produkten Actiste® Mini förväntas 
vara färdig för marknadsintroduktion 
under 2021. 

Bolaget kontaktas kontinuerligt av 
organisationer som vill undersöka 
möjligheterna att inleda kommersiella 
partnerskap avseende Actiste®-port-
följen (både Actiste och Actiste Mini), 
och bolaget för samtal med ett flertal 
parter avseende försäljningsmöjlig-
heter och intäktsgenererande avtal. 
Den 30 december 2020 tecknade 
Bolaget två femåriga distributions-
avtal, ett i Nigeria och ett i Ghana. 
Distributionsavtalet avseende Nigeria 
har tecknats med Wssonlines Nigeria 
Ltd och avseende Ghana har distri-
butionsavtalet tecknats med Fretac 
Plus Ventures. Distributionsavtalet 
gäller Bolagets produktportfölj för 
diabetes, Actiste® (”Actiste-tjänsten”).  
Både Actiste® och den nyutvecklade 
Actiste® Mini inkluderas i avtalet. 
I samband med marknadsgod-
kännanden kommer respektive 
distributör att beställa minst 3 000 
abonnemang (Nigeria), motsvarande 
cirka 2,3 MEUR, och 1 500 
abonnemang (Ghana), motsvarande 
cirka 1,2 MEUR. I februari 2021 
tecknade Brighter ytterligare ett 
femårigt distributionsavtal avseende 
Actiste®-portföljen med Al Danah 
Medical Company i Qatar. Parallellt 
med försäljningsinriktade aktiviteter 

arbetar bolaget i samtliga aktuella 
marknader med att färdigställa olika 
externa och interna go-to-market-för-
beredelser.

Camanio är väletablerat på den 
svenska vårdmarknaden och sedan 
bolaget grundades har Camanio 
genomfört försäljning till mer än 
50% av kommunerna i Sverige. Under 
2020 har fem nya distributörsavtal 
tecknats. Därutöver har Camanio 
tilldelats ett nationellt ramavtal med 
Sveriges Kommuner och Regioner 
avseende trygghetslarm. Globalt 
samarbetar Camanio med drygt 22 
universitet och forskningsorganisa-
tioner. 

Plattformen som Nectarine Health 
har utvecklat används idag 
av ett hundratal människor på 
äldreboenden runt om i Sverige. En 
vidareutvecklad version av tekniken, 
som kommer rikta sig till konsument-
marknaden, har färdigställts under 
2020 och beräknas att lanseras i 
USA 2021. Nectarine Health kommer 
initialt lansera tjänsten via egen 
e-handel på bolagets hemsida för att 
därefter arbeta upp ett nätverk av 
försäljningspartners.

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

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

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

2018. Camanio är även diplomerade 
enligt Svensk Miljöbas och Svensk 
Kvalitetsbas. 

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

Brighters aktie noterades på Aktietorget 3 februari 2012 och är noterad på Nasdaq 
First North Growth Market sedan mars 2014. Brighteraktien noterade under 2020 en 
nedgång med 49 procent och snittkursen stod vid årets slut i 5,05 SEK (2,51). 

Brighters aktiekapital uppgick 31 december till 11,5 MSEK fördelat på 229 005 540 
aktier med en röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till utdelning. Efter räkenskaps-
årets utgång så har antalet aktier ökats till 194 443 589 efter en nyemission som 
tillförde bolaget 142 MSEK och ökade aktiekapitalet med 9,7 MSEK. 
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Aktiekursens utveckling. 
Den 30 december 2020, sista han-
delsdagen för året, var snittkursen 
för Brighters aktie 3,39 SEK per aktie. 
Brighters aktie handlades under 
året som högst till snittkurs 5,46 
SEK (13 januari) och som lägst till 
snittkurs 1,79 SEK (29 december). 
Under 2020 sjönk aktien med 49%. 

Handel och omsättning. 
Under 2020 omsattes 383 653 779 
aktier vilket motsvarar en 
omsättningshastighet om 1,9 räknat 
på snittantalet aktier under året, 
204 312 350 stycken. Antalet avslut 

för året var 163 554 med en genom-
snittlig daglig volym uppgående 
till 1 522 435 aktier. Störst volym, 
38 192 051aktier handlades den 
30 december. 

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

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 
4 805 560,20 till 11 450 277,00 SEK. 

25 januari 2021 ändrade extra 
bolagsstämman bolagsordningen 
till att lyda: Aktiekapitalet utgör 
lägst 10 000 000 kronor och högst 
40 000 000 kronor. Antalet aktier ska 
vara lägst 200 000 000 stycken och 
högst 800 000 000 stycken. I februari 
2021 genomfördes en företrädes-
emission, bestående av units, som 
stängdes i mars 2021. Aktiekapitalet 
ökade då till 17 365 921,65 SEK.
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Bolagsstyrning.

Lagstiftning och 
bolagsordning.
Brighter är ett svenskt publikt 
aktiebolag och regleras av svensk 
lagstiftning, främst aktiebolagslagen 
(2005:551) och årsredovisningsla-
gen (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 kommuni kéer 
från bolagsstämmor hålls tillgängliga 
på bolagets hemsida. Vid årsstäm-
man, 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 aktie-
ägarna 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 (års-
stämma), 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. 

Kallelse till bolagsstämma ska, i enlig-
het 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 

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 delta-
gande 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 framför-
hållning 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 förvaltarregist-
rerade 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 automa-
tiskt att ingå i listan över aktieägare. 
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Valberedning. 
Valberedningens huvudsakliga 
ansvar och uppgifter är att föreslå 
kandidater till posten som styrelse-
ordförande 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. 

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 valbered-
ningen 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 valbered-
ningen att utse ny ledamot.

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 2021. Valberedningen 
utgörs av Brighters styrelseord-
förande Emilie Erhardt Winiarski, 
Nino Armoni samt Truls Sjöstedt. 
Truls Sjöstedt är valberedningens 
ordförande. Utnämningen har skett 
enligt den instruktion avseende 
principer för utseende av valbered-
ning i bolaget som fastställdes vid 
årsstämma i Brighter 2020. Texten 
ovan är en förenklad beskrivning av 
huvuddragen i den instruktion som 
stämman fastställt för valberedning-
ens arbete.
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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 förvalt-
ningen 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. 
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 beslut-
spunkter 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 
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 rap-
porter och kontakter med bolagets 
revisor.

Styrelsen har under året samman-
trätt vid 33 tillfällen. De ärenden som 
huvudsakligen behandlats och varit 
föremål för beslut avser bolagets 
organisation och struktur, ekono-
miska utveckling, produktutveckling 
mot produktion, tillväxtstrategi, 
finansiering, samt försäljning både 
utomlands och i Sverige. Arbetet styrs 
av en arbetsordning som huvudsak-
ligen 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.

Emilie Erhardt Winiarski.
Styrelseordförande 

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

Innehav i Bolaget 
Emilie har inga aktier och är oberoende i förhållande till bolaget  
och företagsledningen.

Christer Trägårdh.
Styrelseledamot

Christer Trägårdh har ett långt förflutet inom bankindustrin och en gedigen 
erfarenhet av styrelsearbete i varierande branscher. Mellan 2014 och 2019 
satt Christer i Swedbanks koncernledning; initialt som regionchef och från 
2016 som chef för koncernens största affärsområde Svensk Bankverksamhet. 
Dessförinnan var Christer VD på Bergslagens Sparbank och han har även 
arbetat i 20 år inom Handelsbanken i varierande ledande positioner. Vidare har 
Christer suttit i ett 20-tal styrelser, däribland som Ordförande för Fastighets-
byrån, Vice Ordförande för Svensk Handel Försäkringar (nu SH Pension) och 
som styrelseledamot i UC.

Innehav i Bolaget 
Christer har 1 361 462 aktier och 1 305 731 optioner i Brighter AB och är 
beroende i förhållande till bolaget och företagsledningen.
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Åsa Sjöblom Nordgren.
Styrelseledamot 

Åsa är VD och grundare av Trice Imaging Inc., en ledande aktör inom moln-
baserad medicinsk bildhantering. Trices lösning är godkänd och tillgänglig i 
42 länder och återfinns i ledande maskiner från exempelvis GE Healthcare, 
Philips och Fujifilm. Åsa har en gedigen erfarenhet av innovations- och digi-

taliseringsarbete samt att ändra konsumentbeteende inom sjukvård, och har 
tidigare haft ledande befattningar vid Metronome, Sverige Kommunikatörer, 

MobPal Mobile Relations och Tre.

Innehav i Bolaget 
Åsa har inga aktier och är oberoende i förhållande till bolaget  

och företagsledningen.

Habib Al Assaad.
Styrelseledamot

Habib Al Assaad är en internationell ledande befattningshavare som för 
närvarande testar ”post-covid-19”-strategier och är rådgivare till utvalda 

medlemmar i Dubais och Abu Dhabis ledande familjer. Hans tidigare rådgiv-
ning till olika intressenter sträcker sig över 66 länder och inkluderar Managing 

Directorship vid Harvard Square’s MIRAKI Innovation – vars arv består bland 
annat av att ha såddfinansierat den historisk största medicinska exi (Auris till 

J&J) – CO-Executive Director vid AFAQ-Group för Allmänna investeringar, tf. 
COO vid Revitalife Compounding Pharmacies and Clinics, en av grundarna 

till Impact Hub-nät-verket samt ORYXIS 1 Bank, och diverse roller inom ORACLE, 
GM, Motorola och Andersen Consulting. Han är tidigare medlem av Hawkamah 

Institute for Corporate Governance och ursprungsmedlem i INSEAD Social 
Entrepreneurship-programmet.

Innehav i Bolaget 
Habib har inga aktier och är oberoende i förhållande till bolaget  

och företagsledningen.
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Christer Trägårdh.
Tillförordnad verkställande direktör och styrelsemedlem

Christer Trägårdh har ett långt förflutet inom bankindustrin och en gedigen 
erfarenhet av styrelsearbete i varierande branscher. Mellan 2014 och 2019 satt 
Christer i Swedbanks koncernledning; initialt som regionchef och från 2016 
som chef för koncernens största affärsområde Svensk Bankverksamhet. Dess-
förinnan var Christer VD på Bergslagens Sparbank och han har även arbetat i 
20 år inom Handelsbanken i varierande ledande positioner. Vidare har Christer 
suttit i ett tjugotal styrelser, däribland som Ordförande för Fastighetsbyrån, 
Vice Ordförande för Svensk Handel Försäkringar (nu SH Pension) och som 
styrelseledamot i UC.

Innehav i Bolaget 
Christer har 1 361 462 aktier och 1 305 731 optioner i Brighter AB.

Marie-Louise Kanon.
Head of Communication and Brand

Marie-Louise har över 20 års erfarenhet av olika ledande marknads- och 
kommunikationsroller inom både privat och offentlig sektor. Hon har 
tidigare primärt varit verksam inom IT- och telekombranschen samt inom 
underhållnings branschen. Som kommunikatör har Marie-Louise framgångsrikt 
utvecklat flera företags varumärkes- och kommunikationsstrategi och även 
drivit ett eget konsultföretag inom området.

Innehav i Bolaget 
Marie-Louise har inga aktier i Brighter AB.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolags lagen, 
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 medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är underordnad 
styrelsen och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvalt-
ningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbets fördelningen 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.
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Bruce McGinn.
Head of Legal

Bruce är en mycket erfaren juridisk projektledare, med examen från York Univer-
sity i Kanada och University of London i Storbritannien. Efter att ha praktiserat 

som engelsk kvalificerad advokat och svensk advokat i över 17 år har Bruce 
utvecklat en djup kunskap kring riskallokering och förhandlingar i samband 

med M&A, due diligence och kommersiella avtal. Han har arbetat med många 
ledande juridiska företag i Norden, med särskilt fokus på internationella affärer 

inom teknik och industri.

Innehav i Bolaget 
Bruce har inga aktier i Brighter AB.

Dragan Zdravkovic.
Head of Medical Affairs

Dragan har läkarexamen med masterexamen inom endokrinologi. Han är 
mycket erfaren inom läkemedel med mer än 17 års erfarenhet av inom 

topp innovativa läkemedelsföretag i olika roller inom medicinska frågor, klinisk 
forskning och affärsutveckling. Dragan är passionerad när det gäller att ta 

itu med utmaningar och ouppfyllda behov inom diabeteshantering och leder 
Medical Affairs på Brighter, bidrar med vetenskaplig insikt och medicinsk 

bakgrund för att stödja Brighter och dess mål.

Innehav i Bolaget 
Dragan har 245 000 aktier i Brighter AB.

Ann Zetterberg.
Head of Finance, CFO

Ann har över 20 års erfarenhet som CFO, bland annat från riskkapital-
branschen samt från utvecklingsbolag i tekniksektorn. Hon har också i ett antal 

år varit ekonomichef för den ideella föreningen Svenska Jägareförbundet. 
Ann har erfarenhet inom due diligence, M&As och finansiering av företag, 

samt samt erfarenhet av styrelsearbete som tidigare styrelseordförande för 
Copperstone Resources AB och ledamot av Endomines AB. Hon har en fil. kand. 

i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Innehav i Bolaget 
Ann har 90 495 aktier och 29 024 optioner i Brighter AB.
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Nadezda Ershova.
Interim Head of QA/RA

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

Innehav i Bolaget 
Ann har 21 518 aktier och 576 optioner i Brighter AB.

Yulianto Blom.
Head of Production

Yulianto leder Bolagets produkttillverkningsarbete. Yulianto har erfarenhet från 
affärsplaneringsarbete, Lean Production och supply-chain management och 
har över 15 års erfarenhet från etablering av nya produktionsanläggningar. 
Innan han började arbeta på Brighter hanterade han leverantörskedjan för en 
valutatillverkare. Yulianto är europeiskt certifierad logistiker och har studerat 
juridik vid Södertörns högskola.

Innehav i Bolaget 
Yulianto har 6 387 aktier och 1 967 optioner i Brighter AB.

Jonas Johansson.
Head of Research and Development

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

Innehav i Bolaget 
Jonas har inga aktier i Brighter AB.
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Maja Roslund.
Head of People and Culture

Arbetsupplevelsespecialisten Maja har som uppdrag att få Brighter att växa 
genom att plocka fram det bästa hos varje medarbetare och hjälper Bolaget 

att vara en attraktiv arbetsgivare. Maja har studerat ledarskap, pedagogik och 
organisationsutveckling samt har specialiserat sig på organisationshantering. 
Hon har arbetat i flertalet HR-, ledarskaps- och företagskultursförändringsupp-

drag, bland annat som tillförordnad VD för ett HR-konsultbolag och etablerat ett 
dotterbolag i Sverige och Kina för Unilever-varumärket Blueair.

Innehav i Bolaget 
Maja har 15 000 aktier i Brighter AB.

Åsa Svedenheim.
Interim Head of Sales and Marketing

Åsa har innehaft varierande ledande befattningar inom telekombranschen 
och har omfattande erfarenhet av internationellt försäljningsarbete och hur en 
ansluten värld möjliggör nya affärsmodeller. Efter att ha arbetat på Ericsson i 
många år driver hon nu sitt eget konsultföretag som erbjuder interimledning, 
försäljning, ledarskap och affärsutveckling till både globala högteknologiska 
företag och startups. Åsa har bland annat varit försäljningschef på Siemens 

Digital Enterprise och Interim BU Manager Medical Endoscopy Group på 
Olympus AB. Vidare har hon hjälpt flertalet bolag med go-to-market strategier, 

marknadsanalys och affärsmodeller på KTH Innovation.

Innehav i Bolaget 
Åsa har inga aktier 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 arbetat med 
att ytterligare utveckla intern kontroll 
och processerna kring detta. Det har 
resulterat i ett antal policies 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, 
års redovisningar och pressmed-
delanden publiceras på bolagets 
hemsida i direkt anslutning till 
offentliggörandet. 

Bolaget är skyldigt att ha minst en 
revisor för granskning av bolagets 
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.
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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 (riskbegrän-
sande åtgärder) fastställts. För 
respektive identifierad risk finns akti-
viteter 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.

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

• Strategiska risker 

• Operationella risker

• Finansiella risker  

• Legala risker

Strategiska risker.

Marknadsstrategier.
Brighter genererar än så länge lite 
finansiell inkomst från försäljning 
av produkter och förlitar sig därför 
istället på kapital från finansiella 
investerare, vilket resulterar i en 
potentiell risk att inte kunna fortsätta 
verka om inte kapital kan anskaffas. 
Påföljden av en osäker tillgång 
till kapital kan innebära direkta 
påföljder för företagets operationella 
verksamhet, vilket i sin tur kan leda till 
att Brighter får svårigheter i att fort-
sätta utveckla och/eller producera 
företagets produkter. Detta skulle 

Risk Risknivå

Strategiska risker Sannolikhet Påverkan

Marknadsstrategier

 Ogynnsama inträden på nya marknader 4 3

 Osäker tillgång till kapital 2 5

 Instabil politisk omvärld 3 3

Tillväxtstrategier

 Bristande intern styrning 5 4

 Bristande struktur inom försäljningsavdelningen 3 4

Negativ publicitet

 Investerarrelationer 5 5
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då kunna ha en väsentligt negativ 
inverkan på företagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Under föregående år valde företaget 
att gå in på nya marknader (t.ex. 
Förenade Arabemiraten). Detta val 
har medfört 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 göra en misskalkylering av 
marknaden kan detta ha en väsent-
ligt negativ inverkan på företaget.

Vidare har den finansiella situationen 
samt valet att gå in på nya marknader 
ökat risken att ingå avtal som är oför-
delaktigt i och med en ökad press att 

gå in i kommersiella avtal, vilket kan 
påverka företagets finansiella utfall 
samt leda till ekonomiska förluster. 

Tillväxtstrategier.
Brighter är till stor del organiserat 
som ett entreprenöriellt företag och 
har under året växt i omfattning och 
i antal anställda. Detta kräver imple-
mentering av nya policys, processer 
och bättre definierade roller och 
ägandeskap inom samtliga delar i 
verksamheten (t.ex. försäljningsavdel-
ningen) samt uppföljning av dessa 
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 kommuni-
kationssvårigheter, vilket i sin tur kan 
skapa svårigheter med exempelvis 
den geografiska distansen till den 
initiala marknaden. 

Interna och externa 
regelverk.
Risken att inte interna och externa 
regelverk efterlevs av medarbetare 
på Brighter kan leda till att företaget 
förlorar investerares förtroende och 
relationer. Påföljden skulle kunna få 
en väsentligt negativ inverkan på 
företagets varumärke, verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Operationella risker.

Beroende av 
nyckelpersoner.
Brighter har expanderat sin 
verksamhet och har därmed anställt 
fler personer under året för att uppnå 
det uppsatta tillväxtmålet. Detta 
medför större krav på organisationen 
att följa upp, utvärderar och identi-
fierar förbättringsmöjligheter inom 
rutiner, processer, arbetssätt och 
arbetsmiljö. Detta i syfte att behålla 
samt attrahera rätt kompetens eller 
rätt personer och minska risken 
för missnöje.

Brighter arbetar även medvetet med 
att driva en lyckad opinion gällande 
bolaget och dess produkter, en miss-
lyckad hantering av opinionen skulle 
det medföra en väsentlig negativ 
inverkan på företags verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Vidare är Brighter beroende av 
nyckelpersoner inom bolaget. 
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. Ris-
ken är att om företaget förlorar dessa 

Risk Risknivå

Operationella risker Sannolikhet Påverkan

Beroende av nyckelpersoner

  Förbättringsområden inom arbetssätt och 
arbetsmiljö 4 4

 Misslyckad hantering av opinionsledare 4 4

 Nyckelpersonals kompetens 5 4

Beroende av underleverantörer och distributörer

 Beroende av nyckelleverantörer 2 4

 Ogynnsamma ledtider vid produktion 4 4

 Inneboende risker av avtal 4 2

Reklamerade produkter och produktansvar

  Brister i leveranser av IT-tjänster 2 4

  Okapacitet att beräkna och/eller producera 
produktbehovet 5 4

 Brister i leveranstider 5 4

Branschgenerella faktorer

 Påverkan av covid-19 3 3

Extern kommunikation

 Bristande policy och processer inom intern styrning 5 4

IT-risker

 Behandling av intern och extern data 1 5

 Produktsäkerhet enligt MDD 1 4
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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 flexibili-
tet inom organisationen.  Beroendet 
som detta skapar på dessa under- 
leverantörer och distributörer kan 
leda till en förlorad förmåga att 
producera om något oförutsägbart 
skulle hända leverantören.

Vidare är Brighter beroende av 
samarbeten med andra parter för 
produktionen av företagets produkter. 
Om en eller flera av dessa leveran-
törer 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 en oförut-
sägbar minskning av försäljningen 
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.
I takt med att Brighter har gått in 
i den initiala marknaden och växt 
samt fortsätter växa i omfattning 
har organisationen därmed börjat 
producera storskaligt under året. 
Risken att inte kunna leverera en 
tillräcklig mängd produkter på en 
större skala eller att företaget felak-
tigt beräknar produktionsbehovet kan 
leda till otillräcklighet i produktionen, 
komplikationer att leverera tjänster 
till kunder samt förlorad inkomst 
och potentiellt ogynnsam publicitet. 
Detta kan innebära en negativ 
inverkan på företagets verksamhet 
samt skada på företagets varumärke 
och rykte.

Branschgenerella 
faktorer.
Branschen som Brighter är verksam 
inom är präglad av snabb tekno-
logisk 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 branschutveck-
lingen samtidigt som företaget bör 
utveckla sina egna produkter efter 
behov. 

Brighter är verksamma inom en 
bransch då vissa snabba beslut 
ibland behöver fattas. Otillräcklig tid 
och resurser på grund av oförutsäg-
bara 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. 

Brighters marknad och verksamhet är 
fortsatt utsatta för konsekvenserna 
av pandemin Covid-19 vilket skulle 
kunna leda till störningar i den 
operationella verksamheten samt 
förseningar i leverantörskedja och 
försäljning och till en potentiell nega-
tiv inverkan på företagets finansiella 
ställning. 

Extern kommunikation.
Brighter har under året expanderat 
sin verksamhet och anställt fler 
personer inom verksamhetens olika 
områden. Detta kräver implemen-
tering av policy och riktlinjer som 
innehåller rutin avseende extern 
information och kommunikation 
och som kommuniceras till 
organisationen. Risken med att inte 
implementera policy och processer 
avseende rutin för extern information 
medför att information och budskap 
publiceras som kan skada Brighters 
varumärke. Detta kan leda till poten-
tiell negativ varumärkespåverkan och 
finansiell ställning.

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 
databasstrukturer 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, såsom Medical Device 
Directive (MDD) och GDPR, och 
de implikationer som företaget kan 
behöva utstå exempelvis om Brighters 
produkter får sina godkännanden 
borttagna, böter samt potentiellt 
ogynnsam publicitet.
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Finansiella risker.

Finansiella beaktningar.
Brighter verkar på en reglerad 
marknad och behöver uppfylla  
vissa finansiella rapporteringskrav  
 

(t.ex. ISO-standarder). Otillräckliga 
processer och kontroller för redo-
visningsverksamheten kan leda till 

felaktig finansiell rapportering vilket 
kan leda till böter och förlust av tillit 
till företaget.

Legala risker.

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 bransch-
gemensamma utmaningar och 
utmaningar inom hur man som bolag 
hanterar denna reglerade marknad 
samtidigt som man förväntas över-
träffa marknaden. Kostnaden 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. 

Inom legala risker ingår även 
eventuella fel i avtal som Brighter 
har undertecknat. Att kringgå avtal 
alternativt bryta mot avtal kan få 

negativa ekonomiska följder. Därmed 
är det viktigt att Brighter implemen-
terar processer och riktlinjer för att 
underteckna avtal. 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.

Risk Risknivå

Valutakursrisker Sannolikhet Påverkan

Finansiella beaktningar

 Felaktig finansiell rapportering 2 4

Risk Risknivå

Reglerande organ Sannolikhet Påverkan

Regulatorisk miljö

 Legala risker i avtal 4 3
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Förvaltningsberättelse.

Information om 
verksamheten.
Bolagets firma (tillika handelsbe-
teckning) är Brighter AB (publ), 
org.nr. 556736-8591. Bolaget 
bildades i  Sverige den 5 juli 2007 och 
registrerades vid Bolagsverket den 
31 augusti 2007. Bolagets verksam-
het regleras av, och dess aktier har 
utgivits i enlighet med, aktiebolags-
lagen (2005:551). Bestämmelserna i 
bolagsordningen är ej mer långt- 
gående än aktiebolagslagens vad 
gäller förändring av aktieägares 
rättigheter. Bolagets identifierings-
kod för juridiska persioner (LEI) är 
5299001CH8K0RXSYV047. 

Brighter AB har för närvarande sex 
dotterbolag. Brighter One AB har 
som funktion att vara innehavare av 
optioner som används som en del 
av extern finansiering samt incita-
mentsprogram. 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 
två dotterbolagen som helägs av 
Camanio AB; Camanio Care Inc. och 
Bestic AB. Brighter AB har också ett 
helägt dotterbolag i Pink Nectarine 
Health AB som i sin tur har ett dotter-
bolag i Storbritannien; Nectarine 
Health Solutions Limited.

 

Brighter är en syftesdriven koncern 
bestående av ett flertal bolag och 
varumärken inom hälsotekniksektorn. 
Genom att introducera banbrytande 
teknologi och nya innovativa tjänster 
har koncernen på global nivå som 
mål att bidra till att förbättra hälsan 
och tillvaron för människor, samt 
skapa förutsättningar för en mer 
effektiv och hållbar användning av 
samhällets resurser.  
 
 
Utöver de helägda och kontrollerade 
dotterbolagen har Brighter gjort 
en strategisk investering i digitala 
vårdgivaren Accumbo. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms 
kommun med adress Borgarfjords-
gatan 18, 164 40 Kista. 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 
eller ir@brighter.se.

Patent, IP och 
licensiering.
Brighter har sedan sitt grundande 
haft ett betydande fokus på att 
bygga upp en stark IP-portfölj inom 
digital och uppkopplad vård. Bolaget 
har idag cirka 70 godkända patent 
globalt och cirka 45 pågående 
patentansökningar. Patenten utgör 
ett antal patentfamiljer kopplade 
till 1) Kombination av funktioner 
(mätning och injicering) i en och 
samma enhet, 2) Faktisk injicerad 
dos läkemedel i kroppen, 3) Mobil 
tillsyn av uppkopplade medicintek-
niska hjälpmedel 4) AI-driven tillsyn 
av uppkopplade medicintekniska 
hjälpmedel och 5) Mikronålsteknik. 

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

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 utveck-
ling 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 finan-
siella 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 
aktie ägarna 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 2019 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. I januari 2020 har 
Brighter också genom en kvittnings-
emission investerat i Pink Nectarine 
Health AB som erbjuder en intelligent 
monitorerings lösning främst riktad 
till äldre personer i hemmet eller på 
äldreboenden.

Covid-19: accelererad utveckling.
Pandemin som snabbt fick spridning 
under 2020 ökade belastningen 
på hälsosystem över hela världen 
nära till brytpunkten. Men samtidigt 
som krisen blottat existerande 
problem med bristande resurser och 
beredskap har den även påskyndat 
den digitala transformationen i 
vård- och omsorgssektorn, med större 
innovationsvilja bland beslutsfattare 
och ökat fokus på värdet av digitala 
och uppkopplade hjälpmedel, artifi-
ciell intelligens och digitala tjänster 
– som en direkt respons till pandemin 
men även långsiktigt. Användningen 
av digital och uppkopplad vård 
har ökat i samband med pandemin 

och bolaget bedömer att detta är 
något som kommer att fortsätta i 
efterdyningarna. 

Vi arbetar aktivt med riskhantering 
förknippade med Covid-19-utbrottet 
som omfattar bland annat vår 
personal, logistik- och produktions-
störningar, säljprocesser m m. Denna 
extraordinära situation har inte 
påverkat verksamheten negativt i 
någon avsevärd omfattning under 
2020. Personalen har med några 
undantag hållit sig frisk genom 
arbete hemma och åtgärder i övrigt 
för att säkra detta. Till del kan vi 
dock se längre leveranstider på vissa 
komponenter i produktionen. 

Bolagets placering i certifikat om 
23 miljoner kronor. 
Den placering som gjorts motsvarande 
totalt 23 miljoner kronor i likvida 
medel i fem certifikat utställda av 
ett bolag som är verksamt inom 
finansbranschen, är i redovisningen 
upptagna som en kortfristig fordran 
och utgör del av det belopp som 
i not 16 redovisas som Finansiell 
placering mot ränta. Hanteringen 
av placeringen har medfört kritik 
från revisorn och då amortering av 
certifikaten ännu ej skett bedöms 
låntagarens återbetalningsförmåga 

oklar. Styrelsen har dock per den 
31 december värderat fordran till 
fullt belopp och bedömer således 
att något nedskrivningsbehov inte 
föreligger. Efter räkenskapsårets 
utgång har vissa betalningar skett 
från motparten och styrelsen anser 
att det finns god chans att återvinna 
nettofordran som efter det uppstått. 
Brighter har dock inte lyckats enas 
med motparten om vilket belopp som 
skulle utgöra nettofordran. 
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Finansiering. 
Kommersialiseringen av Actiste, med 
en ambitiös plan för utveckling och 
expansion av verksamheten i Brighter, 
liksom Camanio och Nectarine 
Health kräver att koncernen har 
tillräckligt rörelsekapital för lager, 
uppbyggnad av produktion 
samt fortsatt produktutveckling. 
Finansiering av verksamheten är 
en mycket viktig del av koncernens 
tillväxtstrategi och är en kontinuerlig 
del av arbetet inom koncernled-
ningen. Koncernen har under året 
tillförts kapital om 277 miljoner 
kronor genom nyemissioner, men för 
att fullfölja planen krävs ytterligare 
finansiering. I februari 2021 stängde 
Brighter därför en företrädesemission 
avseende units som tillförde bolaget 
142 miljoner kronor med ytterligare 
en potential om 79 miljoner kronor 
från teckningsoptioner som kan 
utnyttjas i oktober 2021. Unitemis-
sionen förväntas tillsammans med 
de ytterligare avtal om finansiering 
som säkerställts samt alternativa 
finansieringskällor för Nectarine 
Health och Camanio från externa 
investerare, finansiera verksamheten 
för åtminstone 12 månader framåt. 
Vidare arbetar styrelsen och 
koncernledningen kontinuerligt med 
att utvärdera finansieringsalternativ 
för koncernen för att säkra de medel 
och resurser som krävs inklusive 
finansieringsalternativ såsom export-
finansiering, kontraktsfinansiering 
och  förskottsbetalningar från kunder.

Försäljning. 
I slutet av 2020 tecknade Brighter två 
femåriga avtal som innebär initiala 
beställningar för Actiste® och Actiste® 
Mini till ett värde av 2,3 miljoner 
euro i Nigeria och 1,2 miljoner euro 
i Ghana när registreringar och 
marknadsgodkännanden är på plats. 
Under första kvartalet 2021 tecknade 
företaget också ett femårigt distri-
butionsavtal med Al Danah Medical 
Company i Qatar. 

Brighter har fått marknadsgodkän-
nanden för Actiste på flera mark-
nader: EU, Saudiarabien, Förenade 
Arabemiraten och Thailand. Actiste 
Mini har godkänts i EU, Saudiarabien 
och Thailand. Parallellt arbetar 
företaget med att avsluta ytterligare 
interna och externa go-to-market-för-
beredelser och processer relaterade 
till t.ex. patientdatahantering och 
mobilanslutningstillstånd för sina 
produkter. Dessutom pågår processer 
på flera andra sydostasiatiska 
marknader. Företaget arbetar också 
med att stänga relevanta strategiska 
och kommersiella partnerskap och 
kontrakt, sälja och bygga en närvaro 
och nätverk på varje marknad. I 
Europa är de främsta målen Sverige 
och Storbritannien. I Sverige rekryte-
rar Brighter Actiste “Ambassadors” 
för att främja B2C-försäljningen 
online och fortsätta det utvecklings-
arbete som inletts med Accumbo för 
att lansera “Diabetesdoktorn.se” 
(diabetes-teleshälsotjänst).

Camanio övergår från en intäktsmo-
dell med fokus på produktförsäljng 
till en modell med abonnemangs- och 
servicetjänsterl, en omvandling som 
startade under slutet av 2019 men 
trots detta har kunnat bibehålla 
produktförsäljningen under det sista 
kvartalet 2020 med en 88% ökning 
av intäkterna jämfört med Q4 2019. 
Majoriteten av intäkterna under 
detta kvartal härstammar därför från 
BikeAround och husdjur för digital 
terapi. Den senaste ramavtalet  
(oktober 2020) kring två av fem 
anbudsområden för stationära och 
mobila vårdlarm i Sverige är en tydlig 
bekräftelse på potentialen i Camanio 
och SmartCare-plattformen.

Pink Nectarine Health AB har 
utvecklat en fjärrvårdslösning för 
äldreomsorg specifikt inriktad 
på hemmavårdsmarknaden, men 
där vi drar nytta av den tidigare 
erfarenhet av vårdhem. Under Q4 
slutförde företaget en majoritet av sin 
hårdvaruutveckling och har nyligen 
lanserat en testapp. Nectarine Health 
tilldelades People’s Choice Award på 
Techarenan i december 2020.

35Brighter AB | Årsredovisning 2020 Brighter AB | Årsredovisning 2020



Finansiellt utfall för räkenskapsåret 2020.

Intäkter.
Nettoomsättningen uppgick till 
12 286 KSEK (2 398) och bestod 
nästan uteslutande av intäkter 
från verksamheten i Camanio. 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 
1 787 KSEK (886) för helåret 2020. 
Aktiverat arbete för egen räkning var 
63 632 KSEK (34 563).

Rörelseresultat.
Rörelseresultatet för 2020 var 
–230 577 KSEK (–79 809). 
–175 445 KSEK av dessa var 
segmentet Brighter och resten var 
Camanio och Nectarine Health som 
tillkom i gruppen i Q4 2019 respek-
tive Q1 2020. De högre förlusterna 
berodde till stor del på förvärven 
av Camanio och Nectarine Health 
men också på ökade avskrivningar 
på utvecklingstillgångar i Brighter 
liksom ökade avskrivningar på 
inventarier rörande produktion och 
leasingtillgångar.  Avskrivningarna 
var totalt –67 475 KSEK (–5 113) 
vilket inkluderar nedskrivningar 
om 9 215 KSEK. 54 803 KSEK 
av avskrivningarna hänförs till 
Brighter och resten till Camanio and 
Nectarine Health. I rörelseresultatet 
finns också nedskrivningar av lager 
om 13 958 KSEK (7 286). 

Personalkostnaderna uppgick till 
–74 461 KSEK (–23 418). I snitt 
hade koncernen 73 (39) anställda. 
Övriga externa kostnader ökade 
till –144 652 KSEK (–78 409) av 
vilket –107 134 KSEK var segmentet 
 Brighter och resten hänförs till 
Camanio och Nectarine Health.

Finansiell ställning.
Balanserade utgifter för utveck-
lingsarbete uppgick under året 
till 63 632 KSEK (34 563), varav 
27 254 KSEK avser utvecklingen 
i Brighter, 27 007 KSEK avser 
Nectarine Health och 9 371 KSEK 
avser Camanio. Förvärvet av 
tillgångar i Nectarine Health i 
januari 2020 tillförde 14 986 KSEK i 

immateriella tillgångar till koncernen. 
Bokfört värde för aktiverade utgifter 
uppgick till 162 309 KSEK (142 630). 
Patent och varumärken uppgick till 
7 396 KSEK (6 042). De totala imma-
teriella tillgångarna är 179 711 KSEK 
(158 677) varav 113 326 KSEK avser 
Brighter och resten Camanio och 
Nectarine Health.

Bokfört värde för materiella 
anläggningstillgångar uppgick 
till 34 957 KSEK (16 470) varav 
utrustningsverktyg och installationer 
i bruk 19 971 KSEK (1 332). Även 
nyttjanderättstillgångar relaterade 
till hyresavtalen och leasingavtalet 
för övriga tillgångar som innehas av 
koncernen uppgick till 14 986 KSEK 
(2 306).

Finansiella tillgångar består 
huvudsakligen av aktier i Accumbo 
där Brighter investerat 8 995 KSEK 
och har 13% ägande. De två 
företagen, Accumbo och Brighter, har 
ett partnerskap för utveckling av en 
diabetes-teleshälsotjänst för att kom-
plettera Accumbos teletjänsttjänst för 
patienter med högt blodtryck.

Koncernens varulager uppgick till 
9 035 KSEK (6 831) varav 8 895 KSEK 
avser Brighter och resten Camanio. 
En nedskrivning av varulagret skedde 
i Brighter och Nectarine Health med 
totalt 13 958 KSEK (7 286) under året 
som ett resultat av förbrukningsvaror 
som passerat bäst-före-datum eller 
produkter som blivit föråldrade av 
annan anledning. 

Övriga kortfristiga fordringar, 
79 840 KSEK (43 695), inkluderar 
förskottsbetalningar till Sanmina, 
för produktion av Actiste-devicer, 
om 39 323 KSEK (35 749) och 
kortfristiga fordringar till ett nominellt 
värde av 42 751 KSEK. 23 000 KSEK 
av dessa är placerade mot ränta. 
Nuvarande ränta är 1% per månad. 
Resterande fordran på 19 751 KSEK 
avskrevs med 15 297 KSEK då den 
är exponerad för förändringar i 
aktiekursen för den underliggande 
aktien som innehas som säkerhet.

Vid utgången av året hade 
koncernen ett eget kapital på 
252 023 KSEK (207 775), en soliditet 
om 75% (81%).

Koncernens långfristiga ränte-
bärande skuld på 8 548 KSEK (1 581) 
avser ett lån från Almi som innehas 
av Camanio AB och den långsiktiga 
delen av leasingskulder.

Den kortfristiga räntebärande 
skulden avser den kortsiktiga delen 
av Camanios skuld till Almi och den 
kortsiktiga delen av leasingskulden. 
I november fick Brighter ett kortfristigt 
lån på 25 000 KSEK från en privat 
långivare. Räntan är 1% per månad 
med en signeringsavgift på 5%. En 
del av lånet, cirka 17 miljoner kronor 
omvandlades till units i den nyligen 
avslutade företrädesemissionen.

Kassaflöde. 
I början av året hade koncernen 
likvida medel på 9 340 KSEK (9 031) 
och och vid årets utgång uppgick 
likvida medel till 7 276 KSEK (9 340) 
vid årets slut.

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten efter förändring av rörelse-
kapitalet uppgick till –178 486 KSEK 
(–114 222). Kassaflödes-burn-rate 
från EBITDA inom koncernen fördelas 
ungefär med 74% Brighter, 8% 
Camanio och 18% Nectarine Health.

Investeringarna uppgick till 
–114 343 KSEK (–38 492) varav 
investeringar i immateriella tillgångar 
-66 462 KSEK (–34 563) och i 
materiella anläggningstillgångar 
–11 916 KSEK (–5 562). Investeringar 
i finansiella tillgångar om 
35 965 KSEK består huvudsakligen 
av 23 000 KSEK placerade mot ränta 
och 12 965 KSEK deponerade mot 
säkerhet i aktier.

Under året har bolaget tillförts finan-
siering om 290 764 KSEK (153 023) 
efter att kostnader har höjts under 
året. Nyemissioner bidrog med 
276 888 KSEK (149 517) av dessa. 
Under 2020 tecknades nya aktier 
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motsvarande 31 709 KSEK genom 
utnyttjande av tecknings optionerna 
TO4 och TO3 när de löpte ut och 53 
800 KSEK tecknades genom finansie-
ringslösningen med Unwrap Finance. 
Det gjordes en återbetalning av ett 
lån om 9 000 KSEK i början av 2020 
och ett nytt lån om 25 000 KSEK 
upptogs i november.

Årets totala kassaflöde uppgick till 
–2 064 KSEK (309).

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 
lång siktigt hållbart samhälle.

Genom Brighters prenumerations-
baserade 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 hälso-
samma liv och främja välbefinnande 
för alla – och vidare delmålet att 

Årsstämma 2021. 

Årsstämma i Brighter AB kommer att hållas 17 juni 
i bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18, Kista. 
Dagordning kommer finnas att ta del av i kallelsen 
på företagets hemsida.

Förslag till resultatdisposition.
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskaps-
året och att tillgängliga medel disponeras enligt nedan:

Överkursfond 713 205 463
Balanserat resultat –320 978 901
Årets resultat –216 702 758

Summa 175 523 804

Disponeras så att i  
ny räkning överföres 175 523 804

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning samt kassaflödes analys med tilläggs-
upplysningar. 

Kommande rapporttillfällen.
Halvårsrapport april–juni 2021: 2021-08-12

Delårsrapport juli–september 2021: 2021-11-15

Delårsrapport oktober–december 2021: 2022-02-20

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.
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Finansiella rapporter.

Koncernens rapport över totalresultat.
Belopp i KSEK Not Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Nettoomsättning 24 12 286 2 398

Aktiverat arbete för egen räkning 12 63 632 34 563

Övriga rörelseintäkter 4 1 787 886

Summa 77 705 37 848

Råvaror och förnödenheter –6 862 –1 246

Övriga externa kostnader 6, 8 –144 652 –78 409

Personalkostnader 7 –74 461 –23 418

Av– och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings tillgångar 6, 12, 13 –67 475 –5 113

Övriga rörelsekostnader 4 –14 832 –7 935

Resultat från andelar i intresseföretag efter skatt 0 –1 536

Rörelseresultat –230 577 –79 809

Finansiella intäkter 4 062 1 548

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 5 –15 297 0

Övriga finansiella kostnader –2 341 –11 423

Finansnetto 9 –13 575 –9 875

Resultat före skatt –244 152 –89 685

Inkomstskatt 11 0 0

Årets resultat –244 152 –89 685

Övrigt totalresultat:

Omräkningsdifferens utländska verksamheter 670 –92

Summa totalresultat för perioden –243 482 –89 777

Hänförligt till moderbolagets ägare –243 482 –89 777

Belopp i SEK Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Resultat per aktie före utspädning 10 –1,04 –0,99

Resultat per aktie efter utspädning 10 –1,04 –0,99
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Koncernens rapport över finansiell ställning.
Belopp i KSEK Not Dec 31 2020 Dec 31 2019

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 162 309 142 630

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 396 6 042

Goodwill 10 007 10 005

Summa immateriella tillgångar 12 179 711 158 677

Inventarier, verktyg och installationer 19 971 1 332

Tillgångar med nyttjanderätt 6 14 986 2 306

Pågående nyanläggningar 0 12 831

Summa materiella anläggningstillgångar 13 34 957 16 470

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 969 9 930

Övriga långfristiga fordringar 1 647 1 663

Summa finansiella anläggningstillgångar 24 11 616 11 593

Summa anläggningstillgångar 226 284 186 740

Varulager 14 9 035 6 831

Summa Varulager 9 035 6 831

Kundfordringar 15, 17 2 524 701

Aktuella skattefordringar 3 586 3 372

Övriga kortfristiga fordringar 16 79 840 43 695

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 10 372 4 986

Summa kortfristiga fordringar 96 322 52 753

Likvida medel 19 7 276 9 340

Summa omsättningstillgångar 112 633 68 924

SUMMA TILLGÅNGAR 338 917 255 664

Belopp i KSEK Not Dec 31 2020 Dec 31 2019

Aktiekapital 21, 22 11 450 4 806

Övrigt tillskjutet eget kapital 713 205 432 689

Balanserat resultat –472 632 –229 720

Summa eget kapital 252 023 207 775

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 252 023 207 775

Långfristiga räntebärande skulder 6, 20 8 548 1 390

Andra långfristiga skulder 0 191

Summa långfristiga skulder 17, 20 8 548 1 581

Leverantörsskulder 17, 20 27 664 13 685

Övriga räntebärande skulder 17, 20, 26 32 816 10 642

Upplupna skatteskulder 6, 17, 20, 26 2 619 0

Övriga kortfristiga skulder 354 6 767

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 14 893 15 215

Summa kortfristiga skulder 78 346 46 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 338 917 255 664
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.

Belopp i KSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

eget kapital

Balanserat  
resultat (inklusive  

periodens resultat)
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 3 722 243 138 –139 942 106 918

Årets resultat     –89 685 –89 685

Omräkningsdifferens utländska verksamheter   477 477

Summa totalresultat     –89 208 –89 208

Transaktioner med aktieägare        

Konvertering av konvertibla skuldebrev 71 10 565  10 637

Värde av konverteringsrätt  2 876  2 876

Kvittningsemissioner 250 44 164  44 414

Kontantemissioner 682 114 950  115 632

Apportemissioner 80 16,920  17 000

Emissionskostnader  –494  –494

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

Ingående balans per 1 januari 2020 4 806 432 120 –229 150 207 775

Årets resultat –244 152 –244 152

Omräkningsdifferens utländska verksamheter 670 670

Summa totalresultat –243 482 –243 482

Transaktioner med aktieägare

Kontant- och kvittningsemissioner 6 531 270 357  276 888

Apportemission 113 12 852 12 965

Emissionskostnader –2 124 –2 124

Summa transaktioner med aktieägare 6 644 281 085 0 287 729

Utgående balans per 31 december 2020 11 450 713 205 –472 632 252 023
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Koncernens rapport över kassaflöden.
Belopp i KSEK Not Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Rörelseresultat –230 577 –79 810

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27 81 694 14 762

Erhållen ränta 5 0

Erlagd ränta –182 –7 185

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –149 060 –72 233

Ökning/minskning varulager –11 347 239

Ökning/minskning av rörelsefordringar –17 079 –22 931

Ökning/minskning av rörelseskulder –999 –19 297

Summa förändring av rörelsekapital –29 425 –41 988

Kassaflöde från den löpande verksamheten –178 486 –114 222

Investeringar i immateriella tillgångar –66 462 –34,563

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –11 916 –5 562

Investeringar i och lån till intressebolag 17 0 12 263

Investering i finansiella tillgångar –35 965 –10 629

Kassaflöde från investeringsverksamheten –114 343 –38 492

Upptagande av lån 25 000 46 000

Amortering av lån –9 000 –42 000

Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner 276 888 149 517

Emissionsutgifter nyemissioner –2 124 –494

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 290 764 153 023

Periodens kassaflöde –2 064 309

Likvida medel vid periodens början 9 340 9 031

Likvida medel vid periodens slut 7 276 9 340
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Moderbolagets resultaträkning.
Belopp i KSEK Not Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Försäljning 10 0

Aktiverat arbete för egen räkning 27 254 34 563

Övriga rörelseintäkter 735 368

Summa 27 999 34 931

Övriga externa kostnader –104 219 –71 093

Personalkostnader 7 –27 281 –17 443

Av– och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, 13 –53 014 –4 400

Övriga rörelsekostnader –10 173 –7 904

Summa rörelsens kostnader –194 687 –100 841

Rörelseresultat –166 688 –65 909

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 3 561 982

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar –35 347 0

Räntekostnader och liknande kostnader –18 229 –18 519

Summa resultat från finansiella poster –50 015 –17 537

Resultat efter finansiella poster –216 703 –83 446

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatt på periodens resultat 11 0 0

Periodens resultat –216 703 –83 446
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Moderbolagets balansräkning.
Belopp i KSEK Not Dec 31 2020 Dec 31 2019

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 105 989 128 576

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 337 5 966

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 113 326 134 542

Inventarier, verktyg och installationer 18 712 131

Pågående nyanläggningar 0 12 831

Summa materiella anläggningstillgångar 13 18 712 12 963

Andelar i koncernföretag 23 70 040 17 789

Andelar i intresseföretag 24 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 960 9 960

Långsiktiga fordringar 1 647 1 634

Summa finansiella anläggningstillgångar 81 647 29 382

Summa anläggningstillgångar 213 684 176 887

Varulager 14 8 895 4 808

Summa varulager 8 895 4 808

Fordringar hos koncernföretag 32 420 19 286

Skattefordran 3 411 3 454

Övriga fordringar 16 79 790 42 953

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 7 290 4 460

Summa kortfristiga fordringar 122 912 70 153

Kassa och bank 597 7 006

Summa omsättningstillgångar 132 404 81 967

SUMMA TILLGÅNGAR 346 088 258 854

Belopp i KSEK Not Dec 31 2020 Dec 31 2019

Aktiekapital 21, 22 11 450 4 806

Fond för utvecklingsutgifter 105 989 109 979

Bundet eget kapital 117 439 114 784

Överkursfond 713 205 432 121

Balanserat resultat –320 979 –241 522

Periodens resultat –216 703 –83 446

Fritt eget kapital 175 523 107 152

Summa eget kapital 292 962 221 936

Leverantörsskulder 19 388 11 760

Övriga räntebärande skulder 17, 20, 26 26 250 9 000

Övriga skulder 1 020 1 109

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 467 15 048

Summa kortfristiga skulder 53 125 36 918

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 088 258 854
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital.

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 3 722 75 968 243 138 –156 538 –50 974 115 317

Konvertering av konvertibla skuldebrev 71   10 565     10 637

Värde av konverteringsrätt   2 876   2 876

Kvittningsemissioner 250  44 164   44 414

Kontantemissioner 682  114 950   115 632

Apportemissioner 80  16 920   17 000

Emissionskostnader   –494   –494

Disposition enligt belsut på årets stämma    –50 974 50 974 0

Fond för utvecklingsutgifter  34 010  –34 010  0

Årets resultat     –83 446 –83 446

Utgående balans per 31 december 2019 4 805 109 978 432 120 –241 522 –83 446 221 935

Ingående balans per 1 januari 2020 4 805 109 978 432 120 –241 522 –83 446 221 935

Kontantemissioner 6 531  270 357   276 888

Apportemission 113  12 852   12 965

Emissionskostnader   –2 124   –2 124

Disposition enligt belsut på årets stämma    –83 446 83 446 0

Fond för utvecklingsutgifter  –3 990  3 990  0

Årets resultat     –216 703 –216 703

Utgående balans per 31 december 2020 11 450 105 988 713 205 –320 979 –216 703 292 962

44 Brighter AB | Årsredovisning 2020



Moderbolagets rapport över kassaflöden.
Belopp i KSEK Not Jan–dec 2020 Jan–dec 2019

Rörelseresultat –166 688 –65 909

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 62 704 12 304

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta –182 –6 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –104 166 –60 031

Ökning/minskning av varulager –13 777 2 262

Ökning/minskning av rörelsefordringar –76 247 –36 952

Ökning/minskning av rörelseskulder 1 042 –6 172

Summa förändring av rörelsekapital –89 982 –40 862

Kassaflöde från den löpande verksamheten –193 148 –100 892

Investeringar i immateriella tillgångar   –28 694 –34 563

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   –8 760 –4 395

Investering i koncernbolag   –30 606 –17 000

Investering i och utlåning till intressebolag   0 12 263

Investering i finansiella tillgångar   –35 965 –8 995

Kassaflöde från investeringsverksamheten –104 025 –52 690

Upptagande av lån 25 000 46 000

Amortering av lån –9 000 –42 000

Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner 276 888 149 517

Emissionsutgifter nyemissioner –2 124 –494

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 290 764 153 023

Periodens kassaflöde –6 409 –560

Likvida medel vid periodens början 7 006 7 566

Likvida medel vid periodens slut 597 7 006
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Noter till finansiella rapporter.

Not 1. Redovisningsprinciper.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-
visning 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 Årsredovisningsla-
gen, 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. Koncernredovis-
ningen 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 Årsredovis-
ningslagen. 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.
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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”.

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.

1.2. 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. Köpeskil-
lingen 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 identifier-
bara 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.
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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 kapitalan-
delsmetoden. 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 ned-
skrivning av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag 
har justerats om nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med koncernens 
redovisningsprinciper.

1.3. Omräkning av utländsk valuta.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta.
De olika enheterna i koncernen, då sådana finns, har den lokala valutan som funk-
tionell 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.
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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.
Leasingavtal redovisas som nyttjandereätter med 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 
förrän de träder i kraft. När justeringar av leasingbetalningar baserade på ett index 
eller en ränta träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjande-
rätten. 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. 
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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 förplik-
telser 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 självdeklara-
tioner 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 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 skatteford-
ringarna 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.
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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, adek-
vata 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.

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 anskaff-
ningsvärde 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 2–15 år
Patent 10–20 år
Varumärken 10 år
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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 beräk-
nade 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.

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 utvecklings-
arbeten), skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst hän-
delser 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 (kassagenere-
rande 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. 
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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.

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 anskaffnings-
värde utgörs av posterna: leverantörsskulder, övriga skulder och finansiella 
låneskulder (skulddelen konvertibla skuldebrev).

Upplåning.
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskost-
nader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetal-
ningsbeloppet 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 till-
gångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i periodens resultat. 

53Brighter AB | Årsredovisning 2020 Brighter AB | Årsredovisning 2020



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. Konverteringsrät-
ten redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt värde för hela det sam-
mansatta 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 
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.

54 Brighter AB | Årsredovisning 2020



1.12. Varulager.
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade 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. Kon-
cernen 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.
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Brighter AB (publ), org. nr. 
556736-8591. Bolaget bildades i Sverige den 5 juli 2007 och registrerades vid 
Bolagsverket den 31 augusti 2007. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier 
har utgivits i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelserna i bolags-
ordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagens vad gäller förändring av 
aktieägares rättigheter. Bolagets identifieringskod för juridiska persioner (LEI) är 
5299001CH8K0RXSYV047. 

Brighter AB har för närvarande sex dotterbolag. Brighter One AB 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 två dotterbolagen som 
helägs av Camanio AB; Camanio Care Inc. och Bestic AB. Brighter AB har också 
ett helägt dotterbolag i Pink Nectarine Health AB som i sin tur har ett dotterbolag i 
Storbritannien; Nectarine Health Solutions Limited.

Brighter är en syftesdriven koncern bestående av ett flertal bolag och varumärken 
inom hälsotekniksektorn. Genom att introducera banbrytande teknologi och 
nya innovativa tjänster har koncernen på global nivå som mål att bidra till att 
förbättra hälsan och tillvaron för människor, samt skapa förutsättningar för en mer 
effektiv och hållbar användning av samhällets resurser. Utöver de helägda och 
kontrollerade dotterbolagen har Brighter gjort en strategisk investering i digitala 
vårdgivaren Accumbo. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun med adress Borgarfjordsgatan 18, 
164 40 Kista. 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 eller ir@brighter.se. 

Siffrorna i årsredovisningen redovisas i KSEK i den mån inte annat anges.

Balans och resultaträkningarna kommer att föreläggas årsstämman 7 juni 2021.
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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 huvud-
drag nedan.

Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten.
Värdet av balanserade kostnader för utvecklingsarbeten utvärderas löpande 
utifrån framtida nytta. Den framtida nyttan bedöms utifrån kända marknads-
förutsättningar. Koncernen står inför en kommersialiseringsfas både rörande Actiste 
och Actiste Mini liksom för Nectarine Healths produktutbud och utvecklingskostna-
derna kommer i samband med detta att börja skrivas av löpande utifrån estimerad 
nyttjandeperiod. Avskrivningsperioden påbörjas när tillgången är klar och 
avskrivningstakten kan anpassa efter förändringar i förväntad nyttjande tid. Under 
2019 har avskrivningen påbörjats från fjärde kvartalet. Avskrivning av tillgången 
Actiste har under 2020 anpassats efter förväntad nyttjandetid för att vara fullt 
avskriven i mitten av 2022.

Skattefordringar.
Koncernen har estimerade 242 MSEK i ackumulerade underskott per 31 dec 2020. 
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 2020 2019
Nedskrivning av lager –13 958 –7 286
Förlust utrangering av materiella tillgångar 17 –95
Valutakursförlust –890 –555
TOTALT –14 832 –7 935

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER KSEK 2020 2019
Erhållna  bidrag 1 018 450
Försäkringsersättning 0 14
Tjänster utförda till Camanio Care 54 0
Valutakursvinst 697 365
Andra övriga rörelseintäkter 17 57
TOTALT 1 787 886
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Not 5. Specificering av finansiella 
kostnader.
KSEK 2020-12-31 2019-12-31
Nedskrivning kortfristiga finansiella fordringar 15 297 0
Ränta och valutakursförluster 2 340 11 423

TOTALT 17 637 11 423

Not 6. Leasingavtal.
Tillgångar med nyttjanderätt 2020-12-31 2019-12-31
Fastigheter 13 941 1 292
Utrustning 785 863
Fordon 260 150

Summa 14 986 2 306

Leasingskulder   
Långfristiga 8 548 1 044
Kortfristiga 6 054 977
Summa 14 602 2 021

Avskrivningar på nyttjanderätter 2020 2019
Fastigheter 2 798 138
Utrustning 898 111
Fordon 87 15

Summa 3 783 264

Koncernen har under 2020 två leasingbilar, samt tre kontorslokaler som utgörs av 
Brighters kontorslokal i Kista, Camanios kontorslokal i Nacka samt Nectarine Healths 
kontorslokal i Gamla stan. Koncernen leasar därtill utrustning för vidare uthyrning 
till slutkund.

Not 7. Ersättning till anställda, 
medarbetare, styrelse och 
närståendetransaktioner.
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SEK 2020 2019
Löner och andra ersättningar 50 441 638 16 047 852
Sociala avgifter 11 783 538 4 878 170
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 5 595 645 1 833 012
TOTALT 67 820 821 22 759 033

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA ANTAL 2020 2019
Kvinnor 26 17
Män 47 22
Medelantalet anställda 73 39
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KÖNSFÖRDELNING I KONCERNEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA  
BEFATTNINGSHAVARE (antal på balansdagen)

2020 2019

Totalt
Varav 
män Totalt

Varav 
män

Styrelseledamöter 4 2 6 3
Övriga ledande befattningshavare* 10 5 7 3
Verkställande direktör 1 1 1 1

15 8 14 7

*Övriga ledande befattningshavare avser Head of Finance, Head of People & Cul-
ture, Head of Production, QA-RA Manager, Head of Sales, Head of Medical Affairs, 
Head of Legal, Head of Communications, Head of IT and Head of Development. 
Uppsägningsperiod är 3 månader för ledande befattningshavare som är anställd. 
Inga avgångsvederlag utgår utöver uppsägningstiden. VD ingår även i styrelsen och 
räknas därför i tabellen på två ställen. 

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2019 SEK
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
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
VD, Henrik Norström 1 462 286 0 299 407 1 761 693
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

2020 SEK
Grundlön,  

styrelsearvode
Fakturerade  

arvoden
Pesions-
kostnad Totalt

Styrelseordförande, Emilie Erhardt Winiarski 108 065 0 0 108 065
Styrelseledamot, Habib Al Assaad 62 500 0 0 62 500
Styrelseledamot, Tove Anderssson 53 492 171 645  225 137
Styrelseledamot, Lars Flening 49 998 0 0 49 998
Styrelseledamot, Catarina Ihre 49 998 0 0 49 998
Styreleseledamot, Emanuel Lipschütz 53 492 44 100 0 97 592
Styrelseledamot/ordförande, Truls Sjöstedt 1 200 756 0 237 545 1 438 301
Styrelseledamot, Jan Stålemark 53 492 1 181 650 0 1 235 142
Styrelseledamot, Åsa Sjöblom Nordgren 0 0 0 0
VD, Henrik Norström 1 846 884 0 766 170 2 613 054
Övriga ledande befattningshavare 3 739 639 6 160 429 919 291 10 819 359
TOTALT 7 218 317 7 557 824 1 923 006 16 699 147
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Not 8. Ersättning till revisorn.
Koncern.

PWC SEK  2020 2019
Revisionsuppdraget 623 339 871 250
Övriga lagstadgade uppdrag 0 63 240
Skatterådgivning 52 750 0 
Övriga tjänster 479 933 822 215
TOTALT 1 156 022 1 756 705

Moderbolag.

PWC SEK  2020 2019
Revisionsuppdraget 558 339 680 775
Övriga lagstadgade uppdrag 0 50 740
Skatterådgivning 52 750 0 
Övriga tjänster 479 933 783 064
TOTALT 1 091 022 1 514 579

Not 9. Finansiella intäkter och kostnader.

KSEK 2020 2019
Ränteintäkter 4 062 1 003
Reavinst avyttring intressebolag 0 545
Summa finansiella intäkter 4 062 1 548
Räntekostnader –2 341 –6 988
Kapitalanskaffningskostnader 0 –4 436
Nedskrivning fordan –15 297 0
Summa finansiella kostnader –17 637 –11 423
Finansiella poster–netto –13 575 –9 875

Not 10. Resultat per aktie.
KSEK 2020 2019
Periodens resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare –216 703 –83 446
Antal aktier vid periodens slut före utspädning 229 005 540 142 138 507
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 252 181 621 146 150 559
Vägt genomsnittligt antal aktier  
före utspädning 204 312 350 124 634 961
Resultat per aktie i vägt genomsnitt  
före utspädning –1,06 –0,67
Resultat per aktie (SEK) vägt genomsnitt  
efter utspädning –1,06 –0,67
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Not 11. Avstämning Årets skattekostnad.
Koncernen Moderbolaget

KSEK 2020 2019 2020 2019
Redovisat resultat före skatt –244 152 –89 685 –216 703 –83 446
Skatt vid svensk skattesats 20,6 
(21,4)% 50 295 19 193 44 641 17 857
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader –3 308 –234 –10 762 –104
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 0 0 0 0
Skatteeffekt av avdragsgilla  
ej kostnadsförda utgifter 438 106 438 106
Effekt från underskottsavdrag  
för vilka uppskjuten skattefordran  
ej redovisas –47 425 –19 064 –34 316 –17 859
Årets redovisade skattekostnad 0 0 0 0

Ackumulerat estimerat underskottsavdrag per 31 dec 2020 är 243 MSEK i koncernen 
och 237 MSEK i moderbolaget.

Not 12. Immateriella anläggningstillgångar.
Moderbolag.

KSEK Varumärken Patent
Utvecklings-

tillgångar Total
Ingående anskaffningsvärde 2019 349 4 986 115 302 120 637
Anskaffningar 174 1 244 34 563 35 980
Utgående anskaffningsvärden  2019 523 6 230 149 864 156 617

Ingående avskrivningar 2019 –137 –617 –16 954 –17 708
Avskrivningar –32 0 –4 335 –4 367
Utgående avskrivningar 2019 –169 –617 –21 288 –22 075
Utgående bokfört värde 2019 353 5 613 128 576 134 542

Ingående anskaffningsvärde 2020 523 6 230 149 864 156 617
Nedskrivningar 0 0 –2 350 –2 350
Anskaffningar 177 1 262 27 254 28 693
Utgående anskaffningsvärden  2020 700 7 492 174 768 182 960

Ingående avskrivningar 2020 –169 –617 –21 288 –22 075
Avskrivningar –69 0 –47 491 –47 560
Utgående avskrivningar 2019 –238 –617 –68 779 –69 634
Utgående bokfört värde 2019 462 6 875 105 988 113 326
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Koncern.

KSEK Varumärken Patent
Utvecklings-

kostnader Goodwill Total
Ingående anskaffningsvärde 2019 349 4 986 115 302 0 120 637
Anskaffningar 174 1 341 52 450 10 005 63 969
Utgående anskaffningsvärden 2019 523 6 327 167 751 10 005 184 606

Ingående avskrivningar 2019 –137 –617 –16 954 0 –17 708
Avskrivningar –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 anskaffningsvärde 2020 523 6 327 167 751 10 005 184 606
Nedskrivningar 0 0 –8 716 2 –8 714
Anskaffningar 177 1 262 80 007 0 81 446
Utgående anskaffningsvärden 2020 700 7 589 239 042 10 007 257 338

Ingående avskrivningar 2020 –169 –639 –25 121 0 –25 929
Avskrivningar –69 –16 –51 613 0 –51 697
Utgående avskrivningar 2020 –238 –655 –76 733 0 –77 626
Utgående bokfört värde 2020 462 6 935 162 308 10 007 179 711

Koncernen har en 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 71,9 MSEK (11,1). Beloppet har nedskrivningstestats som en del av 
översyn av helheten och det nedskrivningsbehov som förelåg har åtgärdats och avskrivningstakt har i något fall anpassats 
efter nuvarande road-map. 
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Not 13. Materiella anläggningstillgångar.

Koncern.

KSEK
Pågående  

nyanläggningar
Kontors-

inventarier
Tillgång med 
nyttjanderätt Total

Ingående anskaffningsvärde 2019 8 452 907 0 9 359

Avyttringar 0 –625 0 –625

Anskaffningar 4 379 1 716 2 570 8 040

Ackumulerade anskaffningsvärden 2019 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

Ingående anskaffningsvärde 2020 12 831 1 998 2 570 17 399

Avyttringar 0 –31 0 –31

Anskaffningar –12 831 22 202 16 199 25 570

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020 0 24 169 18 769 42 938

Ingående avskrivningar 2020 –665 –264 –929

Avyttringar 0 15 0 15

Avskrivningar 0 –3 548 –3 519 –7 067

Utgående avskrivningar 2020 0 –4 198 –3 783 –7 981

Utgående bokfört värde 2020 0 19 970 14 986 34 957
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Moderbolag.

KSEK
Pågående  

nyanläggningar
Kontors-

inventarier Total

Ingående anskaffningsvärde 2019 8452 907 9 359

Anskaffningar 4 379 –647 3 732

Ackumulerade anskaffningsvärden  2019 12 831 260 13 091

Ingående avskrivningar 2019 0 –822 –822

Avskrivningar 0 693 693

Utgående avskrivningar 2019 0 –129 –129

Utgående bokfört värde 2019 12 831 131 12 962

Ingående anskaffningsvärde 2020 12 831 260 13 091

Avytringar 0 –31 –31

Anskaffningar –12 831 21 622 8 791

Ackumulerade anskaffningsvärden  2020 0 21 851 21 851

Ingående avskrivningar 2020 0 –129 –129

Avytrringar 0 15 15

Avskrivningar 0 –3 026 –3 026

Utgående avskrivningar 2020 0 –3 140 –3 140

Utgående bokfört värde 2020 0 18 712 18 712

Not 14. Varulager.
KSEK 2020 2019
Färdiga varor redovisade till anskaffningsvärde 9 035 6 831
TOTAL 9 035 6 831

Under året har nedskrivningar av varulager, som passerat bäst före-datum, gjorts 
med 14,0 MSEK (7,3). Nedskrivning har skett av äldre varor i Brighters och Nectarine 
Healths lager. 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 15. Kundfordringar.
Moderbolag. 
KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019
Kundfordringar intressebolag 0 0
Reservering för osäkra fordringar 0 0
TOTALT 0 0

Koncern. 
KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019
Kundfordringar 2 524 701
Reservering för osäkra fordringar 0 0
TOTALT 2 524 701

Per den 31 december 2020 var kundfordringar uppgående till 36 KSEK (400) för-
fallna, men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Inga reserveringar 
fanns för kundförluster 2019 eller 2020.

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan.

Koncern. 31 dec 2020 31 dec 2019
>30 dagar 7 385
>60 dagar 29 15
TOTALT 36 400

Not 16. Övriga kortfristiga fordringar.
Koncern. 
KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019
Fordringar Sanmina pågående arbeten 39 323 35 749
Finansiell placering mot ränta 29 573 0
Andra kortfristiga fordringar 10 944 7 946
TOTALT 79 840 43 695

 
Moderbolag. 
KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019
Fordringar Sanmina pågående arbeten 39 323 35 749
Finansiell placering mot ränta 29 573 0
Andra kortfristiga fordringar 10 894 7 204
TOTALT 79 790 42 953
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Not 17. Finansiella instrument  
per kategori.
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
TOTALT 21 634

2020 FINANSIELLA TILLGÅNGAR KSEK Lånefordringar och  
kundfordringar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via RR 9 969
Tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 524
Deposition avtal samarbete och hyra 1 647
Finansiell placering mot ränta 29 573
Likvida medel 7 276
TOTALT 50 989

2019 FINANSIELLA SKULDER KSEK Övriga finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 581
Leverantörsskulder 13 685
Kortfristiga räntebärande skulder 10 642
TOTALT 25 908

2020 FINANSIELLA SKULDER KSEK Övriga finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 8 548
Leverantörsskulder 27 664
Kortfristiga räntebärande skulder 32 816
TOTALT 69 027

Not 18. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter. 
Koncern. 
KSEK 2020 2019
Förbetalt varulager 0 2 025
Skattefordringar 3 586 0
Claw-back on acquisition Pink Nectarine Health AB 2 452 0
Upplupna ränteintäkter 2 860 1 380
Övriga interimsfordringar 1 474 1 581
TOTALT 10 372 4 986
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Not 19. Likvida medel.
Likvida medel består av kapital på bankkonto i svenska kronor.

Not 20. 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 (trans-
aktionsexponering). 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 kundavtal 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. 

2019 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR  
FINANSIELLA SKULDER KSEK

Mindre än  
6 månader

6–12 
månader

Mer än 12 
månader

Summa avtals-
enliga kassaflöden Redovisat värde

Leverantörsskulder 13 685 0 0 13 685 13 685
Leasingskulder 483 494 1 044 2 216 2 021
Upplåning 10 007 0 0 10 007 10 007
TOTALT 24 174 494 1 044 25 907 25 712

2020 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR  
FINANSIELLA SKULDER KSEK

Mindre än  
6 månader

6–12 
månader

Mer än 12 
månader

Summa avtals-
enliga kassaflöden Redovisat värde

Leverantörsskulder 27 664 0 0 27 664 27 664
Leasingskulder 3 027 3 027 8 548 15 934 14 602
Upplåning 26 506 256 0 26 762 26 762
TOTALT 57 197 3 283 8 548 70 360 69 027
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Not 21. Aktiekapitalets utveckling.

Förändring Förändrat belopp
Summa  

efter ändring Registreringsdatum
Antal  

utestående aktier
Nyemission 585 714,25 11 450 277,00 2020-12-16 229 005 540
Nyemission 369 350,25 10 864 562,75 2020-09-24 217 291 255
Teckn option 543 383,50 10 495 212,50 2020-09-18 209 904 250
Teckn option 229 649,55 9 951 829,00 2020-05-14 199 036 580
Teckn option 19 627,35 9 722 179,45 2020-03-23 194 443 589
Nyemission 113 334,10 9 702 552,10 2020-02-05 194 051 042
Nyemission 4 783 657,80 9 589 218,00 2020-01-31 191 784 360
Ingående balans 2020 4 805 560,20 96 111 204

Not 22. Aktien och ägarförhållande.
Moderbolag och koncern.

Aktiekapitalet i Brighter AB består av 229 005 540 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 drygt 12 000 
registrerade aktieägare (inklusive förvaltare).

  Namn Antal aktier Röstandel
1 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 27 686 438 12,09%
2 Unwrap Finance 7 002 736 3,06%
3 Truls Sjöstedt 6 069 375 2,65%
4 Ålandsbanken i ägares ställe 5 565 826 2,43%
5 Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 367 352 1,91%
6 Ålandsbanken AB, W8IMY 3 853 178 1,68%
7 NA Gruppen AB 3 200 000 1,40%
8 Swedbank Försärking 2 195 493 0,96%
9 Robert Mellin 2 010 358 0,88%
10 Försäkrings AB Skandia 1 744 585 0,76%

    63 695 341 27,81%
Övriga ägare: 165 310 199 72,19%
Totalt antal utestående aktier 2020-12-31: 229 005 540

Brighter har givit ut teckningsoptioner som en del i finansieringskonstrakt. 
Teckningsoptioner har även emitterats till nyckelpersoner och förvärv har då skett 
motsvarande marknadsvärde. Den 31 dec 2020 fanns 4 012 052 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.

68 Brighter AB | Årsredovisning 2020



Teckningsoptioner  Teckningskurs Teckningsperiod
Antal utestående 

tecknade
Teckningsoptioner av serie TO5 6,20 kr Se not 28 3 922 052
Teckningsoptioner Serie I 2018/2021 26,63* april–september, 2021 50 000
Teckningsoptioner Serie II 2018/2021 26,63* april–september, 2021 40 000
Totalt antal utestående optioner 2020-12-31: 4 012 052

* Aktiekursen har inte omräknats för företrädesemissionerna i januari 2020 och 
ferbuari 2021.

Innehavare av teckningsoptioner TO5
2018/2021 

serie I & II

Antal 
utestående 
tecknade*

Ann Zetterberg Littorin Ledning 909 0 909
Nadezda Ershova Ledning 576  0 576
Övriga   3 920 567 90 000 0
Innehavare av teckningsoptioner  
per 2020-12-31 3 922 052 90 000 1 485

Not 23. Förvärv.

Pink Nectarine Health AB.
Den 31 januari 2020, slutfördes förvärvet av 100% av Pink Nectarine Health AB:s 
aktier. Nedan visas den slutliga förvärvsanalys. Pink Nectarine Health AB hade 
innan förvärvet förvärvat alla tillgångarna i Noomi AB. Förvärvet av Pink 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 transaktionskost-
nader. Under 2021 återbetalades 2 452 KSEK som en följd av en claw-back klausul 
på säljaren rörande överskott efter avveckling av Noomi AB.

Immateriella tillgångar 14 986
Inventarier, verktyg och installationer 506
Varulager 4 797
Kortfristiga fordringar 313
Uppskjuten skatteskuld –3 207
Kortfristiga skulder –6 883
Total 10 513
Förvärvslikvid 10 513
Kvarvarande värde/Goodwill 0
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Not 24. Segments information.
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som är förenligt med den interna rapporte-
ringen 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.

Koncernen består av segmenten Brighter, Camanio och Nectarine Health.

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.

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.

Nectarine Health AB utvecklar lösningar för artificiell intelligens inom äldre-
omsorgen hemma eller på vårdhem. Det ursprungliga erbjudandet var, i form 
av ett armband, fokuserat på att upptäcka fall och skapa ett säkert och ändå 
oberoende liv för den äldre personen.

Nettointäkter.
Det har skett en mindre transaktion mellan segmenten fakturerade till inköpspris. 
Intäkterna från externa kunder som rapporteras för segmenten till koncernled-
ningen 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 2020 2019
Segment
Brighter 10 0
Camanio 10 865 2 438
Nectarine Health 1 655 0
Eliminering –243 –40
Total försäljning från kunder 12 286 2 398

Resultat före skatt per segment.
KSEK 2020 2019
Segment
Brighter –206 644 –85 288
Camanio –23 645 –4 397
Nectarine Health –31 563 0
Eliminering 17 700 0
Totalt resultat före skatt –244 152 –89 685
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Tillgångar per segment.
KSEK Dec 31 2020 Dec 31 2019
Segment
Brighter 356 038 248 719
Camanio 39 628 32 707
Nectarine Health 44 966
Eliminering –101 716 –25 763
Totala tillgångar 338 917 255 663

Skulder per segment.
KSEK Dec 31 2020 Dec 31 2019
Segment
Brighter 63 417 36 965
Camanio 10 980 19 642
Nectarine Health 50 516
Eliminering –38 020 –8 718
Totala skulder 86 893 47 889

Not 25. Upplåning och nettoskulder.
KSEK 31 dec 2020 31 dec 2019
Långfristiga
Skulder avseende långfristiga lån 8 548 1 581
Kortfristig   
Skulder avseende kortfristiga lån 32 816 10 642
Summa upplåning 41 363 12 223
Likvida medel 7 276 9 340
Nettoskuld räntebärande skulder 34 087 2 883
Eget kapital 252 023 207 649
Skuldsättningsgrad 13,53% 1,39%

Teckningsoptionerna TO3 & TO4.
Teckningsoptionerna TO3 och TO4 hade sina sista inlösenperioder under 2020 
förföll därmed.

Teckningsoptionerna TO5.
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. Brighter har ingen 
kvarvarande skuld till Winance och har under november 2019 avslutat samarbetet 
med Winance. 

Som en del av avtalet med Winance så förband sig Brighter att utge vederlagsfria 
teckningsoptioner TO5 till såväl Winance som till övriga aktieägare. 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 
företrädesemissionerna i januari 2020 och februari 2021 så ger en option rätt att 
teckna 1,70 aktier för 6,20 SEK per aktie. 
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Kvarvarande nyttjandeperioder för Optionsrätter avseende Teckningsoptions-
program TO5 är följande:

21 May – 4 June, 2021. 
22 November – 6 December, 2021. 
23 May – 6 June, 2022. 
21 November – 5 December, 2022. 
23 May – 5 June, 2023.

Teckningsoptionerna TO6.
I samband med unit-emissionen i februari 2021 gav bolaget ut optioner av 
serie TO6. Det krävs tre (3) teckningsoptioner TO6 för att teckna en (1) ny aktie 
till en teckningskurs motsvarande 70% av det volymviktade genomsnittspriset 
(VWAP) mätt under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) 
bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 
1,20 SEK och högst 2,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 
TO6 pågår under perioden 18 oktober–1 november 2021. 

Not 26. Ej kassaflödepåverkande poster.
KSEK 2020 2019
Resultatandel intressebolag 0 –1 536
Avskrivningar på immateriella tillgångar –60 408 –5 270
Avskrivningar på materiella tillgångar –7 067 157
Nedskrivning av varulager –13 958 –7286
Reavinst på tillgång –17 –641
Valutakursförlust –244 –186
TOTALT –81 694 –14 762

Not 27. Förändring av skulder i 
finansieringsverksamheten.
KSEK 2020 2019
Ingående finansiella skulder 12 223 51 893
Kassaflöden avseende upptagna lån 16 000 4 000
Kassaflöden avseende leasingskulder 5 402 –240
Ej kassaflödespåverkande förändringar 7 738 –34 993
Konvertering av skuldebrev 0 –8 437
TOTALT 41 363 12 223
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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 kost-
nad sålda varor, personal kostnader samt avskrivningar 
och resultatandel från intressebolag. 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Not 29. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter.
KSEK 2020 2019
Förutbetalda intäkter 5 071 0
Upplupna semesterlöner 4 146 1 593
Upplupna sociala avgifter 1 273 486
Upplupna löneskatter pension 1 265 443
Upplupna räntekostnader 1 188 119
Upplupna leverantörsskulder 1 673 10 416
Övriga interimsskulder 276 1 481
TOTALT 14 892 15 215
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Not 30. Transaktioner med närstående.
Närståendetransaktioner i form av ersättning utöver styrelsearvode har under 
2020 skett rörande följande styrelseledamöter: Jan Stålemark har uppburit arvode 
om 481 650 SEK för konsulttjänster rörande implementering av OKRer samt 
700 000 SEK som tillförordnad VD för Pink Nectarine Health AB. Tove Andersson 
uppbar arvode om 171 645 SEK for konsulttjänster rörande blockchain. Emanuel 
Lipschütz uppbar konsultarvode om 44 100 SEK for konsulttjänster. Alla belopp 
är exklusive moms. Alla transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor. Truls 
Sjöstedt är heltidsanställd av Brighter och uppbar ersättning enligt sitt anställ-
ningskontrakt för den period då han också satt i styrelsen, men han uppbar inget 
styrelsearvode från 31 juli fram tills han avgick i den 20 november 2020. 

Not 31. Väsentliga händelser efter 
periodens slut.
Brighters diabeteslösningar Actiste® och Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkän-
nande i Thailand.

Brighter AB (publ) höll den 25 januari 2021 en extra bolagsstämma varvid ramarna 
för Aktiekapitalet ändrades till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 
kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 
stycken.

Brighter har erhållit utestående godkännande för förbrukningsvaror kopplat till 
Actiste i Saudiarabien

Brighter genomförde en unitemission som övertecknades 121% och tillförde 
bolaget 142 MSEK. 1 unit tecknades för 1,2 kr och bestod av 1 aktie och en option 
av serie TO6. Optionernas teckningsperiod är 18 oktober–1 november 2021 och 
bolaget kan då tillföras ytterligare upp till 79 MSEK.

Styrelsen beslöt att entlediga Henrik Norström från sitt VD-uppdrag i Brighter AB. 
Christer Trägårdh blev tillförordnad VD tills en ersättare finns på plats.

Brighter avvecklar finansieringssamarbetet med Unwrap Finance och uttalar att 
man avser renodla verksamheten.

Brighter AB har tecknat ett femårigt distributionsavtal med Al Danah Medical Com-
pany i Qatar (”Distributören”) avseende Brighters banbrytande produkt portfölj för 
diabetes, Actiste® (”Actiste-tjänsten”). Både Actiste® och den nyligen utvecklade 
Actiste® Mini ingår i avtalet.

Actiste® Mini erhåller marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten.
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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, 
Borgar fjordsgatan 18, 164 40 Kista. Bolaget har som enda uppgift att inneha 
optioner för distribution inom ramen för beslutade incitamentsprogram eller i sam-
band 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; 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 53,5 MSEK. 

I första kvartalet 2020 förvärvades Pink Nectarine Health AB med org nr 
559233-9740 och adress på Munkbron 11, 111 28 Stockholm. Brighter äger 96,7% 
av aktierna och 99,4% av rösträtten. Övriga ägare är anställda i bolaget som köpt 
aktier som del av incitamentsprogram. Pink Nectarine Health AB har ett helägt 
dotterbolag; Nectarine Health Solutions Limited. Pink Nectarine Health AB med 
dotterbolag utvecklar digitala lösningar för säkerhet och trygghet främst riktad 
till äldre i sitt hem eller på ålderdomshem. Företaget erbjuder ett armband med 
AI-funktionalitet som bland annat detekterar fallolyckor.

Not 33. Moderbolagets försäljning till och 
inköp från koncernbolag.
KSEK 2020 2019
Försäljning till koncernbolag 0 50
Inköp från koncernbolag 0 –40
TOTALT 0 10
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Intygande.
Stockholm den 31 maj 2021. 
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 moderbola-
get och de företag som ingår i koncernen står inför.

Christer Trägårdh 
Tillförordnad VD och styrelseledamot

Emilie Erhardt Winiarski 
Styrelsens ordförande

Habib Al Assaad 
Styrelseledamot

Åsa Sjöblom Nordgren 
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2021. 

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 2020. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 33-76 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 2020 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 2020 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 1-32. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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 misstag. 

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 
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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 2020. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 33-76 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 2020 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 2020 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 1-32. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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 misstag. 

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 
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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 misstag, 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 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 misstag 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 respektive uttalande med avvikande mening 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Brighter AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar den under räkenskapsåret verksamme verkställande direktören Henrik Norström och den tidigare 
styrelseordföranden Truls Sjöstedt (verksam den 1 januari–10 augusti 2020) ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens övriga ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
I samband med vår granskning har vi noterat att bolaget placerat likvida medel motsvarande totalt 23 miljoner 
kronor i fem certifikat utställda av ett bolag som är verksamt inom finansbranschen. Certifikaten är i redovisningen 
upptagna som en en kortfristig fordran och utgör del av det belopp som i not 16 redovisas som Finansiell 
placering mot ränta. Placeringen, som är att jämställa med en utlåning av likvida medel, har inte föregåtts av 
någon prövning av låntagarens betalningsförmåga och någon säkerhet har inte ställts. Bolagets fordran om 23 
miljoner kronor samt per den 31 december 2020 beräknad upplupen ränta om 2,9 miljoner kronor är förfallna till 
betalning och det är oklart i vad mån låntagaren reglerat någon del av bolagets fordran. Låntagarens 
återbetalningsförmåga är oklar. 

Vid granskningen har framkommit att det är den tidigare verkställande direktören Henrik Norström och tidigare 
styrelseordföranden Truls Sjöstedt som för bolagets räkning ingått avtal om att placera ovannämnda belopp om 
23 miljoner kr i de aktuella certifikaten. Enligt vår mening stod denna åtgärd i strid med bolagets då gällande 
attestordning. Härtill kommer att utlåningen skedde utan föregående prövning av låntagarens kreditvärdighet och 
utan krav på ställande av säkerhet. Sammantaget anser vi att den tidigare verkställande direktören och 
styrelseordföranden genom oaktsamhet kan ha orsakat bolaget en väsentlig ekonomisk skada. 

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 Brighter AB 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.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 
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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 31 maj 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Magnus Lagerberg 
Auktoriserad revisor 
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