Pressmeddelande 31 april 2021

Brighters revisor förordar speciella rekommendationer i
revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020
Brighter (publ) meddelar idag att bolagets revisor i revisorsberättelsen för 2020 avstyrker att
bolagsstämman beviljar den under räkenskapsåret verksamme verkställande direktören Henrik
Norström och den tidigare styrelseordföranden Truls Sjöstedt (verksam den 1 januari–10 augusti
2020) ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Samtidigt tillstyrks att bolagsstämman beviljar styrelsens
övriga ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för avstyrkan av ansvarsfrihet (utdrag ur revisionsberättelsen)
”I samband med vår granskning har vi noterat att bolaget placerat likvida medel motsvarande totalt
23 miljoner kronor i fem certifikat utställda av ett bolag som är verksamt inom finansbranschen.
Certifikaten är i redovisningen upptagna som en en kortfristig fordran och utgör del av det belopp
som i not 16 redovisas som Finansiell placering mot ränta. Placeringen, som är att jämställa med en
utlåning av likvida medel, har inte föregåtts av någon prövning av låntagarens betalningsförmåga och
någon säkerhet har inte ställts. Bolagets fordran om 23 miljoner kronor samt per den 31 december
2020 beräknad upplupen ränta om 2,9 miljoner kronor är förfallna till betalning och det är oklart i
vad mån låntagaren reglerat någon del av bolagets fordran. Låntagarens återbetalningsförmåga är
oklar.
Vid granskningen har framkommit att det är den tidigare verkställande direktören Henrik Norström
och tidigare styrelseordföranden Truls Sjöstedt som för bolagets räkning ingått avtal om att placera
ovannämnda belopp om 23 miljoner kr i de aktuella certifikaten. Enligt vår mening stod denna åtgärd
i strid med bolagets då gällande attestordning. Härtill kommer att utlåningen skedde utan
föregående prövning av låntagarens kreditvärdighet och utan krav på ställande av säkerhet.
Sammantaget anser vi att den tidigare verkställande direktören och styrelseordföranden genom
oaktsamhet kan ha orsakat bolaget en väsentlig ekonomisk skada.”
Brighter kan i dagsläget inte kommentera vilket belopp som skulle utgöra den potentiella
ekonomiska skadan för bolaget. Detta på grund av pågående tvist och då det förfallna beloppet
delvis kan komma att kvittas mot belopp som bolaget är skyldig motparten.
Varken tidigare vd Henrik Norström eller tidigare styrelseordföranden Truls Sjöstedt har längre någon
anställning i bolaget. Bolaget har hävt anställningsavtalet med Henrik Norström.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se
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
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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.
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 31 Maj 2021 kl. 22:00 CET.
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