Pressmeddelande 8 augusti 2021

Brighter genomför riktad emission om
39.7 MSEK
Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman 2020 beslutat om
nyemissionen om totalt 39,7 MSEK. Betalning sker kontant. Erhållet kontantbelopp
kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån från dessa långivare
och möjlighet att delta i emissionen tillkommer enbart långivarna. Skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets ekonomiska ställning vilket
emissionen bedöms innebära.
Emissionens villkor:
● 10% rabatt på lägsta volymvägda genomsnittspriset i aktien under perioden 9
juli - 29 juli 2021. Teckningskursen är 1,042 SEK. Aktiepriset är beräknat
utifrån den konverteringsrätt som finns reglerad i låneavtalet.
● Antalet aktier i bolaget ökar med 38 095 755, till totalt 390 311 348 stycken.
Aktiekapitalet ökar med 1 904 787,75 SEK till totalt 19 515 567,4 SEK

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 ISO13485-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
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 8 augusti 2021 kl. 22:00 CET
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