
 

 
	

 
Pressmeddelande 7 augusti, 2017 

Brighter stärker finansiering inför höstens 
produktlansering. 
Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen 
användas till lanseringen av Brighters uppkopplade diabeteshjälpmedel Actiste. 
Finansieringen görs genom ett lån om 3,82 miljoner kronor och en riktad emission på hela 
beloppet genom kvittning samt 2,58 miljoner kronor kontant.  

Arbetet med lanseringen av Actiste pågår för fullt med många aktiviteter: 0-serietillverkning, 
säkerställande av för-orders av abonnemang från landstingen, uppbyggnad av 
supportorganisation, förpackningsdesign, logistikflöden, marknadsföring och kommunikation. 
Dessutom CE-märkning av både den fysiska apparaten och den digitala plattformen – 
däribland gränssnitt/appar för användare, närstående, sjukvårdspersonal, mfl. Brighter 
förbereder också lansering i Indonesien och Thailand och arbetar med att kvalitetssäkra 
förfrågningar från andra marknader. Denna finansiering är ett komplement till den tidigare 
kommunicerade konvertibelemissionen.  
 
”Vi arbetar kontinuerlig med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera 
verksamheten. I detta har vi etablerat en god relation med Recall Capital som en långsiktig 
samarbetspartner som även har uppdrag av Brighter att säkerställa aktiens likviditet på 
marknaden.” säger Henrik Norström, vVD och finanschef. 
 
Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra nyemission om 
totalt 6 400 000 kronor och 1 600 000 aktier, varav 3 816 000 kronor och 954 000 aktier genom 
kvittning och 2 584 000 och 646 000 aktier kontant, vilket stärker bolagets eget kapital. 
Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital och kontantemissionen tecknas i sin helhet av 
Recall Capital. Teckningskursen per aktie blir 4,00 kr, vilket motsvarar en rabatt om 4,53% på 
stängningskursen den 3 augusti 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen 
till 56 942 991 och aktiekapitalet uppgår till 2 847 149,55 kronor.  
 

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella 
kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med 
individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i 
framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och 
vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som 
kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. 

 



 

 
	

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG 
Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se 
Följ oss på:  

  
www.introduce.se  

Certified Adviser 

Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 
32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 
 
Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2017 kl. 08:30 CET. 

Henrik Norström, COO  
Telefon: +46 733 40 30 45 
E-post: henrik.norstrom@brighter.se 

Truls Sjöstedt, VD  
Telefon: +46 709 73 46 00 
E-post: truls.sjostedt@brighter.se 


