
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL 

TECKNING AV UNITS I BRIGHTER AB (PUBL) 

 

 

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig 

information” i Prospektet. 
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Tillägg till prospekt 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av styrelsen i Brighter (publ), org. nr 556736-8591 (”Brighter” eller 

”Bolaget”) i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Bolaget som godkändes och registrerades 

av Finansinspektionen den 14 september 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-21007) och offentliggjordes samma dag 

(”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet 

gäller även för Tilläggsprospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Brighter, den 14 september 2022, genom pressmeddelande offentliggjorde 

att Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning gällande avdrag för arbetsgivaravgifter under 2020 och 2021. Brighters 

dotterbolag Pink Nectarine Health ("Nectarine Health”) krävs att återbetala totalt 4 424 520 SEK. I beslutet från Skatteverket 

framgår att Skatteverket inte medger avdrag för forskning och utveckling (FOU) i arbetsgivardeklarationer där Nectarine Health 

gjort avdrag för arbetsgivaravgifter gällande anställda som arbetar med FOU. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets 

webbplats (https://brighter.se/). 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 

(”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 september 2022 (Finansinspektionens 

diarienummer 22-24733).  

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller 

teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan 

eller sitt samtycke inom tre dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 22 september 2022. 

Återkallelse ska meddelas till Mangold Fondkommission AB, ämne: Brighter, e-post: emissioner@mangold.se. Det datum för 

återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom 

förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.  

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets 

(https://brighter.se/) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser. 
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Tillägg till avsnittet ”Finansiell information” 

 
Befintlig information i avsnittet ”Finansiell information” kvarstår utan förändringar med följande tillägg på sida 52 

under rubriken ”Betydande förändringar sedan den 30 juni 2022” i avsnittet ”Finansiell information” i Prospektet 

som punkt nummer fyra: 

• 14 september 2022, Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning av Brighters dotterbolag Nectarine Health på 

cirka 4,4 MSEK gällande avdrag för arbetsgivaravgifter under 2020 och 2021. 

 

Tillägg till avsnittet ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande 
information” 

 
Befintlig information i avsnittet ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information” kvarstår utan 

förändringar med följande tillägg på sida 54 under rubriken ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden” i avsnittet 

”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information” i Prospektet efter det femte stycket: 

Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning gällande avdrag för arbetsgivaravgifter under 2020 och 2021. 

Nectarine Health krävs att återbetala totalt 4 424 520 SEK. I beslutet från Skatteverket framgår att Skatteverket inte 

medger avdrag för forskning och utveckling (FOU) i arbetsgivardeklarationer där Nectarine Health gjort avdrag för 

arbetsgivaravgifter gällande anställda som arbetar med FOU. Nectarine Health:s ledning och styrelse har diskuterat 

med jurister samt med Skatteverkets handläggare och anser att beslutet är felaktigt och kommer därför att begära 

omprövning. Då Nectarine Health begär omprövning av beslutet kommer ett eventuellt förfallodatum för betalningen 

bestämmas i samband med omprövningsbeslutet. Bolaget har i dagsläget ingen information om när beslut om 

omprövningen kommer att falla.  

 


