Inbjudan till teckning av
units i Brighter AB.

MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR.
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Brighter AB (publ) (“Brighter” eller “Bolaget”) och ger inte en
komplett bild av Brighter eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta
er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Brighters hemsida (www.brighter.se) och
Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder
än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana
åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

KORT OM BRIGHTER OCH BAKGRUND TILL EMISSIONEN.
Brighter verkar inom medicinteknik och arbetar för att möta ett flertal genomgripande 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 kostnader inom sjukvården. Detta föranleder ett omfattande behov av ökad
effektivitet och nya innovativa lösningar som möter behoven på såväl kort som lång sikt. Bolaget är syftesdrivet och ska därför ha
som mål att alla Bolagets lösningar bidrar till ökad livskvalitet för slutanvändaren och ett bättre samhälle. Huvuddelen av verksamheten
är fokuserad på att skapa lösningar för uppkopplad 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 intressenter: patienter och dess närstående,
vårdgivare, myndigheter och regeringar, försäkringsbolag och arbetsgivare, läkemedelsindustrin, kliniska forskningsorganisationer
och akademiska organisationer.
Brighter genomför nu en företrädesemission om 117 MSEK, som omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden. Emissionslikviden är avsedd till att accelerera kundbearbetningen, erhålla nödvändiga godkännanden på
nyckelmarknader, samt slutföra pågående tester med Actiste® fullt ut, i syfte att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Mer
information om emissionen, Brighters pågående utvecklingsarbete och strategin framgent finns tillgänglig i det prospekt som
pressmeddelats och publicerats på Brighters hemsida.

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 internetuppkoppling genom eSIM vilket
innebär att den är helt oberoende av andra enheter. All
data sparas automatiskt och synkroniseras 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 abonnemangstjänst.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET.
Emissionsbelopp

117 MSEK.

Villkor

För varje en (1) på avstämningsdagen den 5 januari 2022 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter
berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit

En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO7 och en (1) teckningsoption
av serie TO8.

Teckningskurs

0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod

10 januari 2022 – 24 januari 2022.

Handel med uniträtter

10 januari 2022 – 19 januari 2022.

Teckningsoptioner TO7

En (1) teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 1 juni 2022 –
15 juni 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie
under perioden 16 maj 2022 – 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet 0,05 SEK och högst 0,38 SEK per aktie.

Teckningsoptioner TO8
Garanti och
teckningsförbindelser
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En (1) teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 22 maj 2023 –
2 juni 2023. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie
under perioden 4 maj 2023 – 17 maj 2023, dock lägst kvotvärdet 0,05 SEK och högst 0,45 SEK per aktie.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER.
Brighter
Brighter har utvecklat en digital produktplattform baserat på
ett koncept som Bolaget benämner The Benefit Loop – en
personlig, holistisk och datacentrerad approach till sjukvård.
Plattformen är baserad på patenterad teknik och insamlad
data om specificerade biomarkörer och injicerade volymer av
läkemedel med ambitionen att skapa bättre förutsättningar
för en mer effektiv vård och mer positiva behandlingsresultat.
Den första applikationen som bygger på plattformen är
Actiste®, för behandling av insulinbehandlad diabetes.
Actiste® erhöll EC-certifiering (CE-märke) i september 2019.
Vidare har Bolaget utvecklat en ytterligare applikation
benämnd Actiste Mini®, för behandling av ickeinsulinbehandlad diabetes. Actiste Mini® erhöll EC-certifiering
(CE-märke) i juli 2020. Båda enheterna erbjuds som en del av
en abonnemangstjänst som utöver själva enheten inkluderar
digitalt stöd och översikt genom en mobilapplikation, global
uppkoppling genom toppmodern eSIM-teknik, samt
automatisk påfyllnad av alla nödvändiga förbrukningsartiklar
(exkl. insulin) direkt till hemmet. Detta för att underlätta den
vardagliga behandlingen så mycket som möjligt för
användaren, där målet är att gynna ökad följsamhet i
behandlingen. I kombination med målet att dela viktiga
behandlingsdata med vårdgivare, som därmed erbjuds bättre
insyn och en möjlighet att ge mer individualiserad rådgivning
baserat på verklighetsbaserade data, bedöms lösningen
kunna bidra stort till mer effektiva behandlingar och
förbättrade behandlingsresultat för användaren över tid.

MARKNADENS DRIVKRAFTER.
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•

Accelererad digital utveckling inom sjuk- och hälsovård

•

Antal diabetessjuka vuxna växer kraftigt i världen

•

Ökat tryck på vård och samhällsfunktioner

•

Växande åldrande befolkning

BRIGHTER AB

Nectarine Health
Nectarine Health utvecklar en teknik för hemmet som ökar
tryggheten genom att upptäcka eventuellt fall, ge möjlighet
att skicka larm och proaktivt upptäcka förändring av
välmående hos användaren. Systemet 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. Till detta finns en
mobilapplikation som presenterar såväl notiser om larm som
insikter om välmående för användaren och för anhöriga som
bjuds in att ta del av informationen.
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
användare faller kan systemet urskilja ett tydligt mönster för
det. Tekniken skapar automatiska realtidsnotiser vid en sådan
stark avvikelse i rörelse och acceleration, men erbjuder också
realtidsnotis om användaren själv initierar ett larm.

Brighter strävar efter att bli en ledande aktör inom mobil hälsa och
datadriven hälsovård. Men framför allt ska Bolagets produkter bidra till
en tydligare bild av individens hälsa. Genom att hantera data från olika
medicintekniska verktyg och applikationer, ämnar Bolaget leverera pålitlig
och livsviktig information till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt
- data som individen sedan själv kan välja att dela.

STRATEGI.
Marknadsintroduktion sker både genom lokala samarbeten och
egna bolag. I Förenade Arabemiraten har Brighter etablerat ett
dotterbolag tillsammans med en lokal partner, AFAQ Group,
inför kommersialisering av Actiste®-tjänsten. Vidare har Bolaget
en regional filial i Jakarta, Indonesien, för lokal närvaro och
marknadsbearbetning i Sydostasien, medan Nectarines
satsning pågår i USA. Koncernen samarbetar med ledande
organisationer för att leverera det bästa resultatet och
upplevelsen till kunder och slutanvändare, däribland Ericsson,
Arkessa, Gemalto, och Sonat.
Försäljningskanaler och motparter
Försäljningsstrategier och motparter varierar beroende på
geografisk marknad och produkt, samt påverkas i hög grad av
den specifika marknadens vård- och omsorgssystem. Tänkbara

kommersiella motparter utgörs således av såväl offentliga som
privata vårdaktörer, myndigheter, försäkringsbolag, distributörer,
större arbetsgivare, läkemedelsbolag samt privatpersoner
genom direktförsäljning.
Strategisk målsättning
Bolaget bedömer att 2022 kommer innebära ytterligare steg i
den kommersialisering som pågår i Brighters prioriterade
marknader. Fram till 2021har fokus primärt legat på utveckling,
certifieringar,
marknadsgodkännandeprocesser
och
förberedande marknadsinsatser. Nu går Brighter in i 2022 med
ett tydligare mål att etablera sig som en stark och relevant
partner inom diabetes- och hemvård.

MOTIV.
Företrädesemissionen ger Brighter möjlighet att accelerera kundbearbetningen, erhålla nödvändiga godkännanden på
nyckelmarknader, samt slutföra pågående tester med Actiste® fullt ut, i syfte att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.
Genom att erbjuda både patienter och vårdgivare snabbare tillgång till mer exakt data med personifierade insikter, samt dessutom
utveckla en bank med medicinsk data tillgänglig för forskning, vill Brighter bidra till en mer effektiv och skräddarsydd vård för
individen samt minska de totala vårdkostnaderna inom detta segment, vilket påverkar ett flertal intressenter positivt.
Stort fokus ligger för närvarande på avyttring av dotterbolaget Nectarine samt att genomföra det pågående
kostnadsbesparingsprogrammet, men det krävs även tillförsel av kapital för kommersialiseringen, med start i Qatar. Bolaget
behöver också finansiering för att genomföra processerna för validering av Bolagets nuvarande digitala lösningar samt för den
av styrelsen förordade utvecklingen av innovativa affärsmodeller, en intensifierad kundbearbetning och vidareutveckling av
lösningar för dataanalys.
Likviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie T07 och T08 skall främst disponeras genom följande
användningsområden:
• 50 procent för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Actiste och Actiste Mini.
• 27 procent för utveckling och vidareutveckling av produkt- och SaaS-lösningar.
• 23 procent till för återbetalning av krediter upptagna under Q4 2021.

VIKTIGA DATUM.

10 januari

5 januari

Avstämningsdag

Teckningsperioden startar

LÄNKAR.
Brighters hemsida: www.brighter.se
Bolagets investerarsidor: https://brighter.se/investors/reports-and-filings/
Bolagets prospekt: https://brighter.se/rights-issue-dec-21/
Erbjudandet på Mangolds hemsida: https://mangold.se/aktuella-emissioner/
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B R I G HT E R A B

24 januari

26 januari

Teckningsperioden slutar

Offentliggörande av
utfall

