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Svar i skrift på fråga ställd vid Årsstämma i Brighter AB 
den 21 juli 2021  
 
Brighter AB (Publ.) (Bolaget) meddelade idag att de har besvarat den fråga som ställdes av 
aktieägare Truls Sjöstedt, under Bolagets Årsstämma den 21 juli 2021 (som antecknas under 
punkt 6 i det publicerade protokollet citerat nedan) 
  
“Truls Sjöstedt ställde fråga till Magnus Lagerberg [huvudansvarig revisor] och bolagets 
styrelse om bolaget under 2020 ställt lån till extern part för att teckna eller betala 
nyemitterade aktier i bolaget, varefter Magnus Lagerberg svarade och bolagets styrelse, med 
hänvisning till 7 kap 33 § aktiebolagslagen, bad om att få återkomma i skrift inom två veckor 
från bolagsstämman.” 
  
Skriftligt svar:  
Styrelsen uppfattade att frågan ställdes mot bakgrund av stämmans senare 
ställningstagande i fråga om ledamöternas ansvarsfrihet.  
Styrelsen kan bekräfta att det, under tiden (i 2020) då nuvarande ledamöter har varit i 
befattning (dvs sedan 1 augusti 2020), inte har förekommit något beslut eller godkännande i 
styrelsen att ställa lån till extern part för att teckna eller betala nyemitterade aktier i bolaget. 
 

För ytterligare information kontakta: * 
Brighter 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. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 
2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på 
Nasdaq First North Growth Market/BRIG.  
För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se 
 


