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OBSERVERA! Denna broschyr innehåller viss information till aktieägare i Brighter inför en 
förestående nyemission. Dokumentet utgör inte ett prospekt och innehåller inte tillräcklig 

information för att förstå de potentiella risker som är förknippade med ett beslut att investera 
i värdepappren. Styrelsen i Brighter hänvisar till det prospekt som kommer att publiceras 

innan teckningsperioden. Pressmeddelande om att prospektet har offentliggjorts kommer att 
lämnas, varefter prospektet kommer att kunna laddas ned på www.brighter.se
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Välkomna att teckna 
aktier i Brighters 
nyemission
Efter många års utvecklingsarbete, 
marknadsanalyser och förberedelse för storskalig 
tillverkning kan vi med nödvändiga certifieringar 
och en stark finansiell position accelerera 
lanseringen och kommersialiseringen av 
diabetestjänsten Actiste.

Finansieringen av verksam-
heten har under de senaste 
åren i huvudsak utgjorts av 
olika konvertibla låneupp-
lägg, optionsprogram och 
riktade emissioner. Nu vill 
vi ge också aktieägarna en 
möjlighet att, till vad vi anser 
är väldigt förmånliga villkor, 
investera i den stundande 
globala kommersialise-
ringen.

Den här företrädes- 
emissionen, som vi kallar 
förmånsemission, är skapad 
för att premiera bolagets 
hela aktieägarkollektiv, och 
därför har vi tagit fram ett 
upplägg som gör det möjligt 
för så många som möjligt 
att delta. Genom att slopa 

handel med teckningsrätter 
så tar vi bort den grova 
rabatten till externa investe-
rare och säkerställer också 
att det enbart är bolagets 
aktieägare som tar del av 
det förmånliga erbjudandet.
Emissionen genomförs 
för att bygga nödvändig 
ekonomisk styrka samt 
skapa möjligheter att bygga 
organisation för den förestå-
ende kommersialiseringen. 

Kapitalet kommer att göra 
det möjligt för bolaget 
att accelerera pågående 
kommersialiserings- och 
expansionsaktiviteter ytter-
ligare, skala upp produk-
tionen av Actiste-enheter, 
inleda etablering på nya 

marknader och fortsätta 
utveckla nya banbrytande 
lösningar.

Vi är tacksamma för våra 
engagerade aktieägare och 
som både vd och aktieägare 
ser jag fram emot resan 
framöver.

Henrik Norström
VD Brighter AB
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Kort om Brighters 
verksamhet

Brighter är certifierat under 
ISO 13485 och utvecklar 
lösningar för datadriven och 
mobil hälsovård. Målet är 
att effektivisera och stärka 
informationsflödet av valida 
hälso- och behandlingsdata 
mellan patient och vårdgi-
vare samt att optimera och 
förbättra behandling och 
monitorering av kroniskt 
sjuka. Genom förenklad 
sjukdomshantering och 
personlig, datadriven 
återkoppling och stimulans 
är bolagets ambition att 

hjälpa patienter uppnå 
högre följsamhet i sin 
behandling, vilket kan 
öka livskvaliteten, minska 
anhörigas oro och frigöra 
vårdresurser.

Initialt satsar bolaget på 
insulinbehandlad diabetes, 
med tjänsten Actiste® 
Diabetes Management as 
a Service. Tjänsten består 
av ett unikt CE-märkt 
hjälpmedel, Actiste, som 
samlar alla de funktioner 
som krävs för monitorering 
och behandling av insulin-
behandlad diabetes i en 
globalt uppkopplad enhet. 
Enheten förenklar den 

vardagliga behandlingen 
och samlar in unik valid 
behandlingsdata som 
kan delas med exempelvis 
vårdgivare eller anhöriga 
för att förbättra uppföljning 
och optimera behandling. I 
tjänsten ingår också digitala 
lösningar – genom bolagets 
plattform The Benefit Loop 
som sammankopplar det 
fysiska och digitala – vilka 
syftar till att underlätta 
vardagen ytterligare 
och möjliggör personlig 
återkoppling baserat på 
genererad data för att 
motivera och stimulera 
användaren att hantera sin 
sjukdom på bästa sätt.

Brighter arbetar nu med 
att kommersialisera 
Actiste®-tjänsten i Sverige, 
Mellanöstern, Thailand samt 
Indonesien. Mellanöstern 
och Sydostasien präglas 
av synnerligen hög 
diabetesprevalens idag 
enligt Internationella Diabe-
tesfederationen och antalet 

människor med diabetes där 
förväntas öka kraftigt under 
de kommande 20 åren. 
Brighter bedömer idag att 
det existerar över 8 miljoner 
potentiella Actiste-använ-
dare enbart inom GCC 
och Sydostasien. Antalet 
förväntas öka till cirka 14 
miljoner fram till 2045. 

Bolagets immateriella platt-
form kan också appliceras 
inom ytterligare kliniska 
områden utöver diabetes 
för att skapa nya lösningar 
för administration och 
uppföljning av läkemedels-
behandling.
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Övriga emissionsvillkor 
i sammandrag

Varje innehavd aktie på 
avstämningsdagen den
12 december 2019 ger rätt 
att teckna en ny aktie till en 
teckningskurs om 2 kronor 
per aktie. Teckning utan stöd 
av teckningsrätter är inte 
möjlig. Sista dag för handel 
inklusive rätt att delta är den 
10 december 2019.

Teckning av aktier ska ske 
under perioden från och 
med den 13 december 
2019 till och med den 3 
januari 2020. Betalning 
för tecknade aktier ska ske 
kontant.

Vid full teckning tillförs 
Bolaget cirka 192 miljoner 
kronor före emissionskost-
nader, vilka beräknas uppgå 

till omkring 1 miljon kronor.
Vid full teckning kommer 
det totala antalet aktier i 
Bolaget att öka med
96 111 204 från 96 111 204
till 192 222 408 och aktieka-
pitalet kommer att öka med 
4 805 560,20 kronor, från  
4 805 560,20 kronor till 
9 611 120,40 kronor. De 
nyemitterade aktierna 
kommer då att utgöra  
50 procent av samtliga 
utestående aktier.

Du som har dina aktier 
registrerade i ett VP-konto/ 
servicekonto kommer
att erhålla en förtryckt 
emissionsredovisning där 
det framgår hur många 
teckningsrätter du har 
möjlighet att utnyttja för 
teckning av aktier. Detta 
skickas per post den 13 
december. I det fall du 

önskar utnyttja ett färre 
antal teckningsrätter ska du 
använda den särskilda
anmälningssedeln som följer 
med i samma utskick.
Du som har dina aktier 
registrerade i en depå 
ska anmäla om teckning 
av aktier direkt till din 
bank/ förvaltare och följa 
dennes instruktioner om hur 
teckningen ska gå till.

Prospekt

Brighter kommer, med 
anledning av Erbjudandet, 
att upprätta ett prospekt, 
som beräknas offentliggöras 
under vecka 49, 2019.

Detta är en företrädesemission riktad till enbart 
aktieägare. Emissionen har flera särdrag som inte 
vanliga företrädesemissioner har, och vi benämner 
den därför ”Förmånsemission”. 

Det sker ingen handel i teckningsrätter
Emissionen är riktad enbart till nuvarande ägare som 
en förmån. Den som är aktieägare på avstämnings-
dagen den 12 december får teckna.

Emissionen sker till ett mycket lågt förmånligt pris 
om 2 kr enbart till aktieägare
En ägd aktie per 12 december, köpt senast den 10 
december, ger rätt att teckna en ny aktie till 2 kr i 
emissionen.

Emissionen har inga garanter
Emissionen har överlag mycket små transaktionskost-
nader.

I mån av utrymme avslutas emissionen med en 
fyllnadsemission till marknadspris riktad till en eller 
flera externa investerare
Teckningskursen för fyllnadsemissionen sätts till 
en snittkurs under perioden 18 – 29 november 
med 8% rabatt. Investerarna har möjlighet att 
investera maximalt 20% av det totala antalet aktier i 
företrädaremissionen om utrymme finns. Investerare 
är vidtalade. Omfattningen fastställs först efter att 
teckningskursen samt utfallet i Förmånsemissionen 
fastställts.

Särskilda villkor för denna emission
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