
Brighter växer - rekryterar arabisktalande projektledare inför
marknadsintroduktionen av Actiste i GCC-regionen samt
förstärker ekonomiavdelningen.
Brighter stärker sitt team inom marknadsföring och försäljning inför marknadsintroduktionen av bolagets unika diabeteslösning Actiste® i
Mellanöstern. GCC-regionen (Gulf Cooperation Council) har den snabbaste ökningen av diabetes i världen och sjukdomen har hög
prioritet i många av regionens länder.

- 13% av Förenade Arabemiratens invånare har diabetes redan idag och andelen diabetiker förväntas fördubblas fram till år 2045. I Kuwait
har 10% av befolkningen diabetes och andelen väntas öka med 125% fram till 2045. Det är en otroligt intressant marknad att gå in i, inte
bara för att patientunderlaget är stort utan också för att sjukvården i regionen verkligen vill skapa världens modernaste vård och därmed ha
nya, uppkopplade, resurseffektiva terapiformer, säger Brighters grundare och VD Truls Sjöstedt.

Brighter meddelade i juli i år att bolaget planerar att starta ett samägt bolag med AFAQ Group L.L.C, placerat i Förenade Arabemiraten, för att
få lokal närvaro i regionen. Den projektledartjänst som nu utlyses är dock baserad i Stockholm. Sökanden ska vara en driven och självständig
projektledare i en marknads- eller säljorganisation och ha erfarenhet av GCC-regionen samt prata, läsa och skriva arabiska, svenska och
engelska.

Brighter rekryterar också en redovisningsekonom för att förstärka ekonomiavdelningen inför det planerade listbytet till en reglerad marknad
och för framtida expansion.

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda
lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda
enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®,
Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv
när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter
med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma
vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos
patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger
på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata
skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och
samhälle.

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 är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

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


