
 

 
 

Borgarfjordsgatan 18 
SE-164 40 Kista 
Sweden 

Pressmeddelande 22 April 2021  

 

Klarläggande om beräkning av teckningskurs i Brighters teckningsoption TO 6 

  

Villkoren för beräkning av teckningskursen för den teckningsoption som utgjorde en del i den 
unitemission som genomfördes i Brighter AB under februari 2021 har angivits felaktigt i 
pressmeddelandet från bolaget den 29 februari 2021 samt i det prospekt som 
offentliggjordes den 5 februari 2021. Felet bestod i att uppgift bortfallit om att 
teckningskursen skulle motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets 
aktie under mätperioden. Bolaget anslog även de fullständiga optionsvillkoren, med korrekt 
beräkning, på dess hemsida inför att teckningsoptionen togs upp till handel. 

  

Nedan återges korrekt beräkningsmodell avseende teckningskursen: 

”Tre (3) teckningsoptioner skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs motsvarande sjuttio (70 %) procent av det volymvägda genomsnittspriset i 
Bolagets aktie mätt under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) 
bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 1,20 kronor 
och högst 2,00 kronor per aktie.” 

  

Fullständiga villkor för teckningsoption TO 6 finns på bolagets 
hemsida https://brighter.se/investors/share-information/. 

  

 

"Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 
2021 kl 12:40 CET 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Investor Relations 
IR@brighter.se 
 
Christer Trägårdh, tf VD 
christer.tragardh@brighter.se 
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Certified Adviser 
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB  
+46 (0)8 – 684 211 10 
adviser@eminova.se, www.eminova.se 
 
Om Brighter AB (publ) 
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. 
Följ oss på:  

  
https://brighter.se/  

  

 


