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Min historia började egentligen med 
att jag mötte min blivande fru. Efter-
som hon är en typ 1 diabetiker har jag 
genom henne upplevt alla olika typer 
av utrustningar och behandlingar som 
används för att sköta egenvården av 
insulinbehandlad diabetes. Då diabe-
tes är en kronisk sjukdom så är en av 
mina starkaste insikter att behandling 
och utrustning måste utgå från diabe-
tikern. Idag gäller ofta det omvända, 
det är diabetikern som måste anpassa 
sig till utrustningen istället för att ut-
rustningen anpassas till diabetikern. 
Så i mitt förhållande har diabetes och 
allt runt den varit som en tredje person 
som osynlig alltid varit närvarande och 
påverkat val och villkor för oss.

Detta blev riktigt tydligt för min egen 
del först när min fru blev gravid. Den 
perioden i vårt liv levde vi under dyg-
nets alla 24 timmar i symbios och vi 
delade på ansvaret med att kontrol-
lera och reglera hennes blodsocker. 
Nattskiftet var mitt och med det re-
gelbundna kontroller minst en gång i 
timmen. Jag svor mer än en gång på 
utrustningen som vi använde och när 
den krånglade så använde jag mig själv 
som referensperson.

När sedan Michael Frantzén och jag 
träffades för att diskutera de idéer 
som han hade fått efter en föreläsning 
på KTH rörande mikronålar så föddes 
idén till det som skulle bli Brighter. 
Hans fråga om hur en drömutrustning 
skulle vara väckte vår gemensamma 
innovationsförmåga och helt plötsligt 
hade vi tagit fram ett koncept för att 
kunna kombinera all behövlig utrust-
ning i en enda produkt. Med denna i 
bagaget vann vi Guldräven, Handels-
högskolan i Stockholms årliga affärs-
idétävling, och insåg att det inte bara 
var vi som tyckte att detta var en bra 
idé. 

Redan ett par veckor efter detta kom 
vi i kontakt med Lars Flening som varit 
med om att bygga upp en av jättarna 
i diabetesbranschen. Han konfirme-
rade på allvar att vi var något stort på 
spåret. Med en patentansökan i hamn 
så hade en spännande resa börjat för 
att ta en idé till en produkt. Nu hade jag 
helt plötsligt två barn – min dotter och 
Brighter.

Resan fram tills idag har gått via pris-
utmärkelser både nationellt och inter-
nationellt, konceptverifieringar, 

finanskris, affärsbyggande och envist 
arbete ihop med ett starkt team som 
slitit hårt både i med- och motgång. 
Med knappare resurser, men med 
betydligt mer arbetstid än vi förut-
spådde från början har vi nått längre 
än vi från början trodde var möjligt. På 
plats finns de kritiska leverantörerna, 
utvecklarna samt även säljkanaler då 
vi nu har med oss Rubin Medical för de 
nordiska marknaderna.

Vårt huvudpatent har blivit beviljat 
ett år tidigare än planerat och med 
detta som startskott tar vi nu steget 
och lämnar perioden som rent utveck-
lingsbolag. Genom den emission som 
vi nu genomför har vi som mål att ta 
in det kapital som vi behöver för att 
färdigställa den produktionsanlägg-
ning som behövs för att Brighters 
allt-i-ett egenvårdsprodukt Brighter 
One™ redan under nästa år skall kunna 
underlätta livet för diabetiker runt om 
i värden.

Jag önskar Dig välkommen som aktieä-
gare i Brighter AB (publ).

Truls Sjöstedt
Verkställande direktör 
Brighter AB (publ)

Brighter har varit med i flera nationella och internationella tävlingar:
• 2007: Brighter vinner Handelshögskolan i Stockholms affärsidétävling Guldräven. 
• 2007: Bolagets väljs ut att delta i den globala finalen av Idea 2 Product Competition®. 
• 2008: Brighter vinner andra pris i Venture Cup Öst – Sveriges största affärsplanstävling.
• 2008: Grundarna utnämns av Stockholms Borgerskap och Stockholms Grosshandelssocietet till årets 

SSE Business Lab-stipendiater.
• 2008: Brighter tar hem segern i prestigefyllda European Business Plan of the Year. 

VD HAR ORDET

BRIGHTER HAR ETT VINNANDE TEAM
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BRIGHTER ONE™ - ALLT-I-ETT FöR DIABETIKER
1

1  Insulinbehandlade
2 Journal of Exprimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 
 (2005 Oct:113 (9):541-4).
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Fokusgrupper med patienter
• Danderyds Sjukhus
• Södersjukhuset
• Ytterligare intervjuer

Patenterad världsnyhet för diabetiker
En insulinbehandlad diabetiker skall kontrollera sitt blod-
sockervärde varje gång medicinering med insulin sker. En 
journal över doser och blodsockervärden skall föras för att 
uppföljning ihop med vårdpersonal skall kunna genomför-
as enligt läkarens föreskrifter. En korrekt skött behandling 
kräver fem saker som alltid behöver tas med och finnas 
till hands.

Brighter One™ är den patenterade lösningen som sänker 
antalet objekt en diabetiker behöver ha med sig från fem 
till ett. Brighters patent omfattar denna kombination och 
det ger bolaget ensamrätt till världens första system som 
kan övervaka blodglukos, injicera insulin och logga insu-
lindoser. För närvarande finns det inga andra företag som 
kan erbjuda en liknande lösning som Brighter.Det patent 
som Brighter innehar bedöms vara mycket starkt, och  
bygger på att kombinera redan existerande teknik. Försök 
till att kringgå detta patent kommer med största sanno-
likhet att bryta mot existerande regelverk för medicintek-
niska produkter.

Kontroll
Insulinbehandlade diabetiker skall kontrollera sitt blod-
socker före varje insulindosering. Integrerat i Brighter 
One™ finns blodprovstagare samt blodsockermätare med 
teststickor i en intern kassett. En enhetlig och diskret lös-
ning med allt som behövs för att få fram ett blodprov samt 
analysera detta och få ett blodsockervärde. Till skillnad 
från de flesta system idag så behövs ingen plan yta för 
att placera sin utrustning på för att utföra en kontroll av 
blodsockernivån. Med Brighter One™ är det lätt att testa 
sig även i farten. Framför allt är det lätt att kontrollera vid 
rätt tillfälle.

Ersätter: Blodsockermätare, lansetthållare och teststickor.

Medicinering
Brighter One™ passar till de kommersiellt tillgängliga insu-
linampullerna, vilket gör att man kan ha Brighter One™ oav-
sett behandling. Med en doseringsnoggrannhet på steg 
om 0,5 enheter fungerar den för både vuxna och barn. Den 
digitala avläsningen erbjuder en stor och tydlig display som 
visar dos men även att doseringshistoriken automatiskt 
lagras. Nu blir det lättare att ta rätt dos och se att man 
verkligen tog sitt insulin.

Ersätter: Injektionshjälpmedel (exempelvis insulinpenna).

Bekvämlighet
Diabetiker behöver nu bara komma ihåg en sak – Brighter 
One™ – och allt som behövs är med och den passar enkelt i 
fickan eller väskan. Den påminner om vad som ska göra och 
när. Den handskrivna journalen är ett minne blott, med en 
knapptryckning lagras extra information om aktivitet, mat 
eller liknande.  Brighter One™ gör livet enklare.

Ersätter: Handskriven journal.

Uppföljning
Brighter One™ lagrar både blodsockervärden och doserings-
historiken. Med en enkel knapptryckning ser man senaste 
blodsockervärde samt när och hur mycket insulin som 
togs. De senaste insulindoseringarna kan för anhöriga vara 
livräddande att veta. Läkarbesök går snabbare då det via 
datorn enkelt kan fås en komplett journal. För vårdpersona-
len så finns det för första gången en komplett journal över 
både blodsockervärden och insulindoser. Brighter One™ gör 
det enklare att vara diabetiker och förenklar även för läkare 
och övrig vårdpersonal.

Bevisat
75 procent av alla patienter efterfrågar en egenvårdslös-
ning som sänker antalet objekt från fem till fyra enligt en 
publicerad studie2. Brighter One™ sänker antalet objekt från 
fem till ett. Bolagets egna fokusgrupper vid Danderyds 
Sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Sjukhuset samt fri-
stående patientintervjuer pekar på att denna siffra verkar 
vara en underskattning.
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Diabetes, diabetes mellitus, är en av de vanligaste sjukdo-
marna i världen. Varje år dör 3,8 miljoner människor till följd 
av sjukdomen. 

Bakgrund
Det livsviktiga hormonet insulin, som utsöndras av buk-
spottskörteln, har en nyckelroll i att balansera halten av 
socker (glukos) i blodet. Kroppens organ, framförallt hjär-
nan, är beroende av att en korrekt blodsockernivå upprätt-
hålls.

Diabetes
Diabetes uppstår genom att kroppens egen insulinproduk-
tion är helt utslagen (typ 1-diabetes) eller insulinupptaget 
är hämmat (typ 2-diabetes). Insulinets roll är att reglera 
sockerhalten (glukosen) i blodet. Hos personer utan diabe-
tes sker detta automatiskt genom att kroppen producerar 
insulin efter behov, beroende på blodsockernivån som i sin 
tur beror på framförallt aktuellt intag av mat och dryck och 
grad av fysisk aktivitet.

Hos en person med diabetes finns inte denna funktion,  
vilket innebär att blodsockernivån stiger okontrollerat, och 
i fallet typ 1-diabetes leder detta till döden utan behandling 
med insulin. I fallet typ 2-diabetes leder det till ständigt 
förhöjda blodsockernivåer. 

Komplikationer
Förhöjda blodsockernivåer drabbar alla typer av diabetiker, 
vilket i sin tur leder till funktionsnedsättning och allvarliga 
och på sikt livshotande komplikationer. Om insulin har över-
doserats finns även risk för omedelbara komplikationer på 
grund av alltför låga blodsockernivåer. Exempel på kompli-
kationer är:  
• Njursvikt
• Blindhet
• Diabetisk neuropati
• Högt blodtryck
• Problem med blodcirkulationen i benen, vilket kan leda 

till fot- och bensår och i senare skede amputation.
• Ketonförgiftning
• Neuroglycopent syndrom, allvarlig sockerbrist i hjärnan, 

vilket är ytterst allvarligt och kan ha dödlig utgång.

Hur vanligt är diabetes?
Såväl typ 1- som typ 2-diabetes ökar ständigt i världen.  
Varför typ 1-diabetes ökar vet man inte. Att typ 2-diabetes 
ökar beror delvis på att befolkningen blir allt mer överviktig 
och motionerar för lite.

Olika studier i Sverige har visat att mellan 2,0 och 4,5 pro-
cent av befolkningen har diabetes. Av dessa har mellan 10 
och 15 procent typ 1-diabetes och resterande bedöms i 
huvudsak vara drabbade av typ 2-diabetes. 

En anledning till den stora variationen i siffrorna är att 
många människor har typ 2-diabetes utan att vara diagnos-
ticerade för denna sjukdom. Resultatet påverkas således 
av hur undersökningarna genomförs. En allmänt erkänd 
siffra är att minst 350 000 svenskar lider av diabetes.

I Norden är ungefär en och en halv miljon drabbade och 
globalt beräknas det finnas ungefär 285 miljoner diabeti-
ker. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att antalet 
diabetiker kommer att uppgå till 438 miljoner år 2030.

DIABETES - EN KORT INTRODuKTION

Brighter AB (publ)

 (TSEK) 2011 2012 2013
Försäljning 0 2 591 34 208
Rörelseresultat -1 200 -770 14 300
Vinstmarginal e m -30 % 42 %

Andel i procent av befolkningen som lider av typ 1-diabetes.  
Enbart i Skandinavien finns det mer än 1,5 miljoner 

 personer som har diagnosen diabetes.

PROGNOS
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• 75 procent av alla insulinbehandlade diabetiker önskar ett integrerat tekniskt hjälpmedel för egenvård. 1 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 diabeti-
ker som inte behöver fästas vid den mänskliga kroppen. Den primära målgruppen för denna produktserie,  
Brighter One™, består av 14 miljoner diabetiker i Europa och uSA 2 – en marknad som årligen omsätter 
ca 25 miljarder kronor och växer med 5-10% per år 3.

• 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 kostnadsbedöm-
ning 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 se-
naste två åren.

FEM GODA SKäL TILL ATT INVESTERA I BRIGHTER

Emission Riktad emission till nuvarande aktieägare och till allmänheten. 

Teckningskurs  SEK 3,20

Teckningstid 15 augusti - 2 september 2011 

Likviddag  Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota. 

Antal aktier som tillkommer genom emissionen 2 656 000 st

Emissionsvolym brutto  MSEK 8,5

S k pre-money värdering  MSEK 32 

Tilldelningsprinciper Efter teckningstidens slut beslutar Brighters styrelse om 
 tilldelning av aktier. Vid tilldelning kommer styrelsen att  
 eftersträva att Brighter får en bred ägarbas.

Lägsta teckningsgrad för fullföljande 
av erbjudandet 50 procent

Emissionskostnader  MSEK 0,8

Upptagande till handel  Aktierna i Brighter planeras att upptas till handel vid
 Aktietorget under september månad 2011. 

Kortnamn  BRIG 

ISIN-kod  SE0004019545

ERBJuDANDET I SAMMANDRAG

Brighter AB (publ)
Stockholm Innovation & Growth (STING)

Teknikringen 33
114 28 Stockholm

Telefon: 08-550 088 20
Fax: 08-550 088 30

www.brightercompany.com

Brighter AB (publ)

Detta dokument är ett sammandrag av Memorandum gällande förvärv av aktier i Brighter AB (publ). 
 Det kompletta Memorandumet finns att ladda ner från www.aktieinvest.se, www.aktietorget.se eller www brightercompany.com.



Anmälningssedel för teckning av aktier i Brighter AB (publ)
Teckningstid: 15 augusti - 2 september 2011
Teckningskurs: 3,20 SEK
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
 avräkningsnota
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i augusti 2011 av styrelsen för Brighter AB (publ). Vid en bedömning av 
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 
dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se, www.aktietorget.se  
 eller www.brightercompany.com.

Skicka in denna anmälan
 per post till:  eller per fax till:  eller scannad per e-post till:
 Aktieinvest FK AB  46 (0)8 5065 1701  emittentservice@aktieinvest.se
Emittentservice, SE-113 89 Stockholm 

OBS! Om teckningen avser fler än 42 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. 
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas. 

undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor  

som framgår av memorandum utgivet i augusti 2011 av styrelsen för Brighter AB (publ).
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 

Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan 

 även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

A

B

C

D

stycken aktier i Brighter AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. 
Lägsta antal aktier för teckning är 1 000 aktier.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: VAR GOD TExTA TYDLIGT

Om tilldelning sker ska aktierna levereras till:

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Eller

ANMäLNINGSSEDEL

VP-konto

Depånummer

För- och efternamn / Firmanamn

Postadress

Postnummer

Ort och datum

undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

Person- / Organisationsnummer

Land

E-postadress

Telefonnummer

Ort

Bank / Fondkommissionär
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