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Brighter publicerar Q&A efter 
kapitalmarknadsdagen den 9 
september 2021 
 
Brighter AB (publ) meddelade idag att företaget har publicerat en Q&A (Questions 
& Answers) från kapitalmarknadsdagen, som hölls den 9 september 2021. Länk till 
Q&A: https://brighter.se/questions/. 
 
Torsdagen den 9 september 2021 höll företaget en kapitalmarknadsdag och gav 
marknaden en uppdatering om företagets verksamhet på olika marknader samt en 
generell presentation om företaget och dess lösningar. Presentatörer var Christer 
Trägårdh, styrelseordförande, Erik Lissner, tillförordnad vd, Åsa Svedenheim, 
tillförordnad sälj- & marknadschef och Jonas Johansson, operations chef. 
 
Inspelning av eventet hittas på företagets hemsida under investor sektionen. Länk till 
inspelningen: https://brighter.se/investors/presentations/. 
 
På grund av regler och policies kan företaget inte kommentera eller svara på frågor 
som rör följande ämnen: 
 

● Brighter delar för närvarande inte finansiella prognoser. I bolagets 
kvartalsrapporter rapporteras löpande om det finansiella läget. 
 

● Brighter, som ett publikt bolag, kan inte kommentera pågående diskussioner 
med kunder om potentiella kontrakt eller partners. Denna information kommer 
att kommuniceras via vanliga kanaler i enlighet med EU: s 
marknadsmissbruksförordning. 
 

● I enlighet med bolagets policies kommenteras inte rykten eller spekulationer.  
 

● Bolaget kan inte kommentera anställda eller styrelsemedlemmars privata 
beslut (att äga aktier i företaget) 

 
● Bolaget kan inte kommentera vissa frågor om produkter och lösningar 

eftersom det skulle kunna förse konkurrenter med proprietär information. 
 

För ytterligare information kontakta: 
 
Investor Relations 
IR@brighter.se 
 
Certified Adviser 
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, 
adviser@eminova.se, www.eminova.se. 
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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. 
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