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Idag inleds teckningsperioden för Brighters nyemission 

Brighter AB (publ) startar idag den utlovade nyemissionen på AktieTorget enligt plan. Företaget har 

utvecklat och erhållit patent på världens första allt-i-ett egenvårdsutrustning för diabetiker som inte 

behöver fästas vid kroppen. Nu erbjuds möjligheten att ta del av bolagets framtida tillväxt genom den 

publika nyemission som idag inleds. 

Brighter planerar efter listningen att färdigställa de produktionsanläggningar som krävs för att påbörja 

produktionen av de av Brighter patenterade egenvårdssystemen. Dessa utgör en produktserie som kommer 

att underlätta livet för till att börja med de 350 000 diabetiker som finns i Sverige. 

"Brighters produkter tar med sin teknik ett unikt helhetsgrepp för diabetesvård. Vi är glada att vi får vara med i 

processen redan nu, för vi tror att detta kommer att bli en succé" säger Mikael Cederhag, grundare och ägare 

av Rubin Medical. "Rubin strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter som förenklar vardagen för 

diabetiker och Brighter erbjuder precis detta för injektionsbehandlade diabetiker." 

Fem goda skäl till att investera i Brighter 

 75 procent av alla insulinbehandlade diabetiker önskar ett integrerat tekniskt hjälpmedel för egenvård. 
Ingen aktör har hittills erbjudit diabetikerna en sådan allt-i-ett utrustning. 

 Brighter har utvecklat och erhållit patent på världens första allt-i-ett egenvårdsutrustning för diabetiker 
som inte behöver fästas vid kroppen. Den primära målgruppen för denna produktserie, Brighter One™, 
består av 14 miljoner diabetiker i Europa och USA – en marknad som årligen omsätter ca 25 miljarder 
kronor och växer med 5-10% per år. 

 De kritiska tekniska komponenterna är inlicensierade och ingår redan i både FDA-godkända och CE-
märkta produkter. Brighter har uppnått ett tekniskt ”proof of concept” samt genomfört en detaljerad 
kostnadsbedömning för ingående varor och produktion. 

 Brighter är redo för produktionsanpassning och med den pågående emissionen säkerställs tillverkningen 
av produktionslinjen. 

 Säljkanalerna är redo för de nordiska marknaderna tack vare samarbete med Rubin Medical – en av 

Nordens största distributörer av diabeteshjälpmedel samt även utnämnt till Gasell-företag av Dagens 

Industri de senaste två åren. 

Erbjudandet i sammandrag 

Emission:    Riktad emission till nuvarande aktieägare och till allmänheten 

Teckningskurs:    SEK 3,20 per aktie 

Minsta köp:    1 000 aktier 

Teckningsperiod:   15:e augusti - 2:a september 2011 

Antal aktier som tillkommer:  2 656 000 

Emissionsvolym brutto:   MSEK 8,5 

"Pre-money"-värdering av bolaget:  MSEK 32 

 

För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida www.BrighterCompany.com eller AktieTorgets 

hemsida www.AktieTorget.se, där inbjudan, memorandum och teckningssedel finns att ladda ned. 

 

 

http://www.brightercompany.com/
http://www.aktietorget.se/
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Om Brighter AB (publ) 

Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Det är ett STING 

Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom 

Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare. 

Under perioden 15:e augusti till 2:a september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i Brighter. Efter 

introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget. För mer information: 

www.BrighterCompany.com.  

Om Rubin Medical AB 

Rubin Medical marknadsför produkter inom diabetesvård i Norden. De verkar främst inom segmentet 

insulinpumpar där de är marknadsledande. De har utnämnts till Gasell-bolag av tidningen Dagens Industri de 

senaste 2 åren. För mer information: www.RubinMedical.se 

 

 

 

 

Kontaktinformation 

http://www.BrighterCompany.com/ 

http://www.BrighterCompany.com/video 

http://www.facebook.com/brightercompany 

http://twitter.com/Brighter_AB 

 

Tel: +46 8 55 00 88 20 

Fax: +46 8 55 00 88 30 

 

Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB (publ) 

Telefon: +46 709 73 46 00  

E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com 

 

http://www.brightercompany.com/
http://www.rubinmedical.se/

