
TILL DIG SOM ÄR
AKTIEÄGARE I BRIGHTER.
2021 var ett händelserikt och transformativt år för 
Brighter. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta med 
vår uppdaterade strategi som bland annat innebär 
renodling av verksamheten och en effektiviserad 
organisation. Aktieinnehaven i Blodtrycksdoktorn samt 
vårt tidigare helägda dotterbolag Camanio har 
avyttrats och styrelsen diskuterar för närvarande en 
försäljning av hela eller delar av vårt dotterbolag 
Nectarine Health. Renodlingen görs för att fullt ut kunna 
fokusera på vår tjänst Actiste® Diabetes Management 
System (ADMS), med Actiste® som kombinerar 
blodprovstagare, blodsockermätare och insulinpenna i 
en enda enhet samt Companion appen där 
behandlingsdata som registreras av användaren 
automatiskt synkroniseras och kan delas med 
vårdpersonal. Målet är att erbjuda både sjukvård och 
patienter ett smidigt verktyg för uppföljning av diabetes. 

Idag lever 540 miljoner människor, motsvarande 8% av 
världens befolkning, med diabetes och siffran ökar 
lavinartat. Men mörkertalet är stort och den egentliga 
siffran är sannolikt betydligt större än så. I vissa länder 
i Mellanöstern och Afrika är siffran snarare uppemot 
25%. De globala kostnaderna är enorma och det är 
behandling av diabetesrelaterade följdsjukdomar som 
står för hela 92%. 

Med en sjukvård som globalt sett fortfarande till stora 
delar inte digitaliserats, och där diabetesbehandlingen 
ofta förlitar sig på patientens egen rapportering, blir 
beslutsunderlaget otillräckligt. Brighter anser att vården 
idag saknar en kontinuerlig dialog mellan 
diabetespatienter och vårdpersonal. Genom att 
tillhandahålla lösningar för daglig diabetesvård, att 
samla behandlingsdata och att göra den synlig med 
vår app, tror vi att ADMS fyller den roll som behövs.

Vårt huvudfokus ligger just nu på en kommersiell 
utrullning av vår lösning i Qatar, där vi har fått alla 
nödvändiga marknads- och regulatoriska 
godkännanden på plats. Vi är nu i slutfasen av att 
färdigställa affärsprocessen tillsammans med vår 
distributör för att göra produkten tillgänglig för patienter 
och användare. Vi arbetar också med utbildning av 
vårdpersonal.  Detta är vår första stora kommersialisering 
och det är därför också något vi kommer att lärdom av 
för att finjustera processerna och underlätta för nästa 
marknad som står på tur. De marknader som är 

planerade därefter är Förenade Arabemiraten och 
Sydostasien efter det att vi har erhållit nödvändiga 
marknads- och regulatoriska godkännanden. Vi har 
också långt gångna diskussioner med viktiga motparter 
i andra länder i Mellanöstern, Afrika och Sydostasien.  

För att fortsätta driva utvecklingen med våra lösningar 
framåt samt fortsätta arbetet med den pågående 
kommersialiseringen genomför vi nu en nyemission av 
units där teckningsperioden löper från 10 till 24 januari. 
Ett antal externa investerare samt ledamöter i styrelse 
och ledningsgrupp har ingått teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden om totalt cirka 100 miljoner kronor, 
motsvarande cirka 85 procent av emissionen. Vi har 
också två serier av teckningsoptioner på gång: T07 för 
att ta in maximalt 146 miljoner kronor i juni 2022 och 
T08 för att ta in maximalt 88 miljoner kronor till i juni 
2023.

Vårt mål med Actiste® Diabetes Management System 
är att förbättra livskvaliteten för miljontals människor 
genom att hjälpa dem att undvika de komplikationer 
som kan uppstå av att inte behandla diabetes på rätt 
sätt. Jag anser att detta är både en god sak och en 
betydande affärsmöjlighet, så det är min förhoppning 
att du önskar vara med på vår fortsatta resa.

 
Januari 2022
Erik Lissner, tf VD Brighter AB 



VILLKOR Varje innehavd aktie i Brighter på avstämningsdagen den 5 januari 2022 berättigar till en (1) uniträtt och 
två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, två 
(2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8.

TECKNINGSKURS 0,60 SEK per unit motsvarande 0,30 SEK per aktie

GARANTIÅTAGANDEN Företrädesemissionen omfattas till cirka 85% av tecknings- och garantiåtaganden

TECKNINGSPERIOD 10 januari 2022 - 24 januari 2022

HANDEL MED UNITRÄTTER 10 januari 2022 - 19 januari 2022

EMISSIONSSTORLEK Cirka 117 MSEK

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS.

De aktieinnehavare som har aktier 
på ett VP-konto erhåller emissions- 
redovsining från Euroclear där antalet 

tilldelade uniträtter framgår

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast 

den 24 januari 2021 kl.15:00

I de fall samtliga erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning, använd inbetal-
ningsavi från Euroclear för teckning  

genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det 
som framgår av emissionsredovisning 
från Euroclear utnyttjas för teckning, 
använd särskild anmälningssedel som 

underlag för teckning

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissions- 
redovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet 

med instruktioner från förvaltare
Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Brighter AB (publ) 
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 
Tel: 08-503 01 595
Email: emissioner@mangold.se

Direktregistrerade aktieägare (du har ett vp-konto)

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER.

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i Brighter som du innehar den  
5 januari erhåller du en (1) uniträtt

En (1) aktie i Brighter ger En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtter
Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit 
till teckningskursen 0,60 SEK

Två (2) uniträtter ger En (1) unit i Brighter

3. Så här fungerar en unit
En (1) unit innehåller två (2) aktier, två (2) teck-
ningsoptioner av serie TO7 och en (1) teckningsoption 
av serie TO8

En (1) unit i Brighter 
innehåller

Två (2) aktier, två (2) 
teckningsoptioner av 
serie TO7 och en (1) 
teckningsoption av 
serie TO8  

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?

Förvaltarregistrerade aktieägare


