
Omvandling av betalda tecknade units
(BTU) till aktier och teckningsoptioner
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.
 
Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om
maximalt cirka 117 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt
85,4 procent. Totalt emitterades 166 666 667 units i Företrädesemissionen motsvarande 333 333
334 aktier, 333 333 334 teckningsoptioner av serie TO7 och 166 666 667 teckningsoptioner serie
TO8.
 
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är den 14
februari 2022. Avstämningsdag för omvandlingen är den 16 februari 2022, varefter BTU kommer att
omvandlas  till  aktier  och  teckningsoptioner  serie  TO7 och  TO8.  Aktier  och  teckningsoptioner  som
tecknades i  Företrädesemissionen förväntas  vara  tillgängliga  på  tecknarens  depå/vp-konto  den 18
februari 2022. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO7 och TO8 förväntas vara den 18
februari 2022.
 
En (1) teckningsoption av serie TO7 medför rätt att under perioden från och med den 1 juni 2022 till
och med den 15 juni 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den
volymvägda snittkursen i Brighters aktie under mätperioden som sträcker sig mellan 16 maj 2022 och
30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet 0,05 SEK per aktie och som högst 0,38 SEK per aktie. Det totala
antalet teckningsoptioner av serie TO7 uppgår till 333 333 334. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna
teckningsoptioner av serie TO7 tillförs Bolaget maximalt cirka 126,7 MSEK.
 
En (1) teckningsoption av serie TO8 medför rätt att under perioden från och med den 22 maj 2023 till
och med den 2 juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den
volymvägda snittkursen i Brighters aktie under mätperioden som sträcker sig mellan 4 maj 2023 och 17
maj 2023, dock som lägst kvotvärdet 0,05 SEK per aktie och högst 0,45 SEK per aktie. Det totala
antalet teckningsoptioner av serie TO8 uppgår till 166 666 667. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna
teckningsoptioner av serie TO8 tillförs Bolaget maximalt cirka 75,0 MSEK.
 
ISIN-kod för aktier: SE0004019545
 
ISIN-kod för BTU: SE0017134471
 
ISIN-kod för TO serie TO7: SE0017132509
 
ISIN-kod för TO serie TO8: SE0017132517
 
 
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Brighter i samband med Företrädesemissionen.
Synch Advokat AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations, IR@brighter.se
 
Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 10,
adviser@eminova.se, www.eminova.se
 
Om Brighter

http://www.eminova.se/


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
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna
eller  på  annat  sätt  handla  med aktier, teckningsoptioner  eller  andra  värdepapper  i  Brighter. Ingen
åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Brighter kommer
endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 22 december 2021. Prospektet
har  godkänts  och  registrerats  av  Finansinspektionen  samt  offentliggjorts  på  Bolagets  webbplats,
www.brighter.se.  Finansinspektionens  godkännande  av  Prospektet  ska  inte  uppfattas  som  ett
godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande
är  dock  inte  ett  prospekt  enligt  betydelsen  i  Prospektförordningen  (EU)  2017/1129
(”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera
risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner
eller andra värdepapper i Brighter. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska
förstå  de  potentiella  riskerna  och  fördelarna  som  är  förknippade  med  beslutet  att  delta  i
Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas
en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med
artikel 2 k i Prospektförordningen.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i  strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner
eller  andra  värdepapper  i  Brighter  har  registrerats,  och  inga  aktier, teckningsoptioner  eller  andra
värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA
och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i
enlighet  med  ett  tillämpligt  undantag  från,  eller  i  en  transaktion  som  inte  omfattas  av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.
 
Inom  det  europeiska  ekonomiska  samarbetsområdet  (”EES”)  lämnas  inget  erbjudande  av  aktier,
teckningsoptioner  eller  andra  värdepapper  (”Värdepapper”)  till  allmänheten  i  något  annat  land  än
Sverige.  I  andra  medlemsländer  i  den  Europeiska  unionen  (”EU”)  kan  ett  sådant  erbjudande  av
Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra
länder  i  EES  som  har  implementerat  Prospektförordningen  i  nationell  lagstiftning  kan  ett  sådant
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i  enlighet med undantag i  Prospektförordningen samt i
enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i
enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen
som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i
betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning
genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel
19(5)  i  den  brittiska  Financial  Services  and  Markets  Act  2000  (Financial  Promotion)  Order  2005
(”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii)
sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt
Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en
investeringsåtgärd  som detta  meddelande  avser  är  i  Storbritannien  enbart  tillgänglig  för  relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig
på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella
syn  på  framtida  händelser  samt  finansiell  och  operativ  utveckling.  Ord  som  ”avser”,  ”bedömer”,

http://www.brighter.se/
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”förväntar”,  ”kan”,  ”planerar”,  ”anser”,  ”uppskattar”  och andra uttryck  som innebär  indikationer  eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som
okända  risker  och  osäkerhetsfaktorer  eftersom  den  är  avhängig  framtida  händelser  och
omständigheter. Framåtriktad  information  utgör  inte  någon garanti  avseende framtida  resultat  eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.
 
 
 
 


