
Brighter genomförde under första kvartalet 2022 en 

företrädesemission av units som inbringade 100 MSEK. Varje 

unit inkluderade två serier teckningsoptioner, TO7 och TO8, och 

det har nu blivit dags för nyttjande av TO7. Teckningsperioden 

löper från den 1 juni – 15 juni och kan vid full teckning inbringa 

26 MSEK. Kapitalet kommer att användas till att nå ut till våra 

kunder, sjukhusen i Qatar och Förenade Arabemiraten, och 

sedan växla upp därifrån. 

Jag har tillbringat mycket tid med att prata med läkare och 

sjuksköterskor på sjukhus i olika delar av världen. Om och om 

igen hör jag samma sak: bristen på tillförlitliga behandlingsdata 

håller sjukvårdssystemen tillbaka. Dessa data behövs för att 

sjukvårdspersonal ska kunna övervaka patientefterlevnad på 

rätt sätt och för att optimera vårdplaner på individnivå. Brighter 

har, med sin Actiste® Diabetes Management as a Service 

(ADMS), en färdig lösning som med insikter från tidstämplade 

data kan bli en del av att förbättra diabetesbehandlingar och 

resultat och därmed minska kostnader för samhället och ge 

människor med diabetes en bättre vardag. 

Brighters största milstolpe hittills under 2022 är lanseringen av 

ADMS i Qatar. Här handlar det nu om att skapa proof of concept 

som skall användas för att sälja in ADMS-lösningen till andra 

vårdgivare. Vi har redan påbörjat detta med ett av de största 

sjukhusen i landet där de första Actiste® enheterna nu skall ut 

till patienter. Vi för parallellt med detta även samtal med flera 

andra ledande vårdgivare inom både offentlig och privat sektor 

i landet.

 

Sedan företrädesemissionen har vi levererat enligt våra uttalade 

mål och bland annat tecknat ett eftertraktat avsiktsavtal i 

Förenade Arabemiraten där vi redan har ett flertal partners, och 

som ligger näst på tur för kommersialisering. 

Avtalet gäller Emirates Health Service, en del av landets 

hälsoministerium, och omfattar utförandet av en tremånaders 

pilotstudie med 100 patienter på flera vårdcentraler. I Indonesien 

väntar vår användarstudie som kommer att genomföras 

tillsammans med Padjadjaran University och ett antal sjukhus i 

regionen. Vi ser också framsteg i Europa genom vårt arbete med 

Northern Care Alliance NHS Foundation Trust i den brittiska 

staden Salford. Vi rekryterar för närvarande 70 patienter – både 

med typ 1 och typ 2 diabetes – för en studie där de kommer att 

använda Actiste® i sex månader för att kontrollera sitt 

blodsocker, administrera insulin och registrera data. 

Sammantaget siktar vi på att börja skapa intäkter genom att bli 

en betydande resurs för att implementera effektivare vård, 

spara kostnader för samhället och fortsätta att förbättra livet 

för människor som lever med diabetes. 

Jag uppmuntrar därför våra optionsinnehavare att nyttja sina 

teckningsoptioner då detta kommer att bidra till Brighters 

fortsatta kommersialisering på marknader som påvisar stort 

behov av de lösningar vi erbjuder. Jag välkomnar nya aktieägare 

till bolaget, samtidigt som jag vill tacka våra existerande 

aktieägare för ert stöd. Utan er hade vi inte stått vid den här 

spännande milstolpen i vår historia.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO7 I BRIGHTER AB (PUBL) 

OM BRIGHTER
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror 
att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och 
underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att 
förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är 
certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq 
First North Growth Market/BRIG.

Erik Lissner
tf. VD, 
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1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO7:  

För varje en (1) teckningoption av serie TO7  
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie
        
      
2. Så här nyttjar du teckningsoptionen: 

En (1) teckningsoption + 0,078 SEK ger en (1) 
ny aktie i Brighter AB
      

VILLKOR
För varje en (1) teckningsoption av serie TO7 i Brighter AB kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i 
Brighter AB (publ)

TECKNINGSKURS 0,078 SEK per aktie

TECKNINGSPERIOD 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022

SISTA DAG FÖR HANDEL 13 juni 2022

BETALNING Betalning sker i samband med nyttjande av TO7

TECKNING GENOM NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast den 15 juni 2022

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT 
FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO7 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR 
AKTIER, ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN TECKNINGSPERIODEN AVSLUTAS.

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE (DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S. DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din bank/förvaltare?

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade, kontakta värdepappers-
institutet där du har ditt innehav.

Som emissionsinstitut tar Mangold inga extra kostnader vid nyttjande av teckningsoptioner.

De teckningsoptionsinnehavare som har TO7 på ett VP-konto tecknar sig 
direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emis-
sioner). Anmälan skannas in och skickas via mail till emissioner@mang-
old.se. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast 15:00 den 15 
juni 2022

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO7 i god tid innan 
teckningsperioden avslutas

En (1)  
teckningsoption  

av serie TO7 

Berättigar till 
teckning av  

en (1) ny aktie

En (1) TO7  
+ 0,078 SEK

En (1) ny aktie i 
Brighter AB

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO7 I BRIGHTER

SÅ GÖR DU FÖR ATT NYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO7 I BRIGHTER AB (PUBL)


