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Förändring i Brighters ledning 
 
Brighter AB (Publ) meddelade idag att CFO Ann Zetterberg har valt att lämna Brighter för nya 
möjligheter. Ann avgår från sin aktiva roll som CFO men fortsätter i en rådgivande funktion fram till 
den 16 augusti 2021 för att säkerställa en smidig övergång. Företaget har påbörjat rekryteringen av 
nästa CFO. Ann ersätts av Julie Silber, från Brighter's Investor Relations Team, som från idag tar rollen 
som tillförordnad CFO tills en permanent CFO är på plats. 
  
”Jag vill ta tillfället i akt och tacka Ann och önska henne all framgång i framtiden”, säger Christer 
Trägårdh, tillförordnad VD på Brighter AB. Christer fortsatte: "Vi välkomnar och stöder också Julie 
som tillfällig CFO." 
 
Julie Silber har varit medlem i Brighters Investor Relations-team sedan maj 2021. Hon har mer än 20 
års ekonomisk erfarenhet inklusive ledande roller inom finans och  investor relations i både privata 
och offentligt ägda företag, 4+ års erfarenhet som CFO, inkluderande poster som interim CFO för 
börsnoterade företag i Sverige under rekryteringsprocessen. 
  
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 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 15 juni 2021 kl. 18:40 CET. 

 

mailto:IR@brighter.se
http://www.eminova.se/

	Pressmeddelande 15 juni 2021

