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Brighter presenterar på Stora Aktiedagen  
den 2 december 2021 
  
Brighter AB (Publ) meddelar idag att bolaget kommer att presentera på Stora Aktiedagen den 2 
december 2021 klockan 17:30.  
 
Torsdagen den 2 december klockan 17:30-18:00 medverkar Brighter på Stora Aktiedagen som 
arrangeras av Aktiespararna. Evenemanget äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm samt sänds live 
via www.aktiespararna.se/tv/live.  
 
Bolagspresentationen ges på svenska av tillförordnad vd Erik Lissner och följs av en frågestund. Passa 
på att ställa dina frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till 
event@aktiespararna.se. Inkomna frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i 
samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i 
samband med presentationen. 
 
Dagen efter läggs Brighters presentation upp på Brighters hemsida, www.brighter.se samt 
på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.  
 
Information   
När: Torsdagen den 2 december, kl. 17:30-18:00  
Var: www.aktiespararna.se/tv/live 
Övrigt: Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen 
anmälan krävs för att följa evenemanget.  

 
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. Brighters kvalitetsledningssystem 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. För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se. 
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