Pressmeddelande 10 juni 2021

Brighter och Prime Healthcare Group i Dubai inleder kommersiellt
partnerskap avseende Actiste®
Brighter AB (publ) har genom dotterbolaget Brighter Software Trading L.L.C, ingått ett kommersiellt
partnerskap med Prime Healthcare Group i Dubai avseende rekommendation och försäljning av
Brighters diabeteslösning Actiste® ("Actiste-tjänsten") i Förenade Arabemiraten.
Ambitionen är ett långsiktigt samarbete där läkare och vårdpersonal på Prime's sjukhus, kliniker och
vårdcentraler rekommenderar Actiste-tjänsten till patienter. Försäljningen av prenumerationer via
Brighters lokala dotterbolag kommer att inledas när allt nödvändigt arbete med datalagring och
telekommunikation samt marknadsförberedelser har slutförts. Både Actiste® och den nyutvecklade
Actiste® Mini ingår i avtalet. Genom samarbetet kommer Prime Healthcare Group i Dubai att bli
ytterligare en säljkanal för Brighter att nå potentiella Actiste®-användare i Förenade Arabemiraten.
Prime Healthcare Group är ett företag med 1 sjukhus, 13 kliniker och 11 apotek. Gruppen är bland de
ledande privata vårdgivarna i Förenade Arabemiraten och ett välkänt varumärke med sitt team på
över 350 läkare och 1000 övriga yrkesverksamma som tillhandahåller toppmodern medicinsk vård till
medborgare och invånare. Prime har som ambition att göra landet till ett riktmärke för excellenta
vårdlösningar.
”Som en vårdgrupp som värdesätter excellens inom personlig vård är vi alltid på jakt efter ny teknik
som väsentligt förbättrar patientvårdsupplevelsen. Vi är glada att se hur Actiste strävar efter
att tillgodose dagens behov av modern diabetesvård. Vi ser stor potential med Actiste-systemet som
syftar till att förenkla behandlingsprocessen, ge mer kontroll över diabeteshantering och underlätta
tillgång till relevanta uppgifter och data. Vi ser fram emot att samarbeta med Brighter, säger Dr. M.S.
Kumar.
”Vi är glada över att samarbeta med Prime Healthcare Group. Med det stora antalet av
diabetespatienter och specialavdelningar för endokrinologi i fyra center blir detta ett led i att
fortsätta vår mission att förbättra livet för människor som lever med diabetes i regionen”, säger
Christer Trägårdh, tillförordnad VD för Brighter
Prime Hospital och Prime Medical Center erhöll vid den årliga Health Awards 2018 pris för ”Ett av de
mest framstående sjukhusen” och “en av de mest framstående klinikerna” i Förenade Arabemiraten”
för deras ovärderliga bidrag till regionens hälsoindustri.
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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
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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.
https://brighter.se/
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