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Vd: Truls Sjöstedt
Styrelseordförande: Gert Westergren
Största ägare: Truls Sjöstedt 
Börsvärde: 145 miljoner kronor
Lista: First North
Aktuell börskurs: 4,1 kronor

KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

Riktkurs: 4,2 kronor

Analytiker: Markus Augustsson, 
Jarl Securities
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Brighter ser ljuset 
i Sydostasien
Helt i linje med trenden inom sjukvård utvecklar Brighter 
produkter inom mobil hälsa som möjliggör ökat infor-
mationsflöde mellan patient och vård. Fokus är idag på 
diabetes och demenssjukdomar.

 B
righter är ett medicin-
teknikbolag som ut-
vecklar smarta mobi-
lanpassade verktyg för 

vården. Bolagets första produkt, 
Actiste, är på väg in på marknaden 
i Sydostasien och underlättar 
egenvården av diabetes. Nyligen 
förvärvades jDome, ett verktyg för 
att aktivera patienter med demens-
sjukdomar. 

Gemensamt för produkterna är 
att de är uppkopplade mot Bright-
ers molnlösning, the Benefit Loop 
där information om patientens be-
handling kan delas med exempel-
vis vårdpersonal. 

Marknaden för behandling av diabe-
tes är enorm men utsatt för hård 
konkurrens. Utvecklingen av nya 
tekniker går snabbt framåt och 
det är därför av högsta vikt att 
Brighter påbörjar försäljningen 
och positionerar Actiste och the 

Benefit Loop på marknaden. Som 
ett steg på vägen har ett samarbete 
med Ericsson inletts som tillhan-
dahåller en nätverksinfrastruktur 
för the Benefit Loop. Samarbe-
tet är även strategiskt attraktivt 
då det ger Brighter tillgång till 
marknadskanaler för Actiste i 
form av mobiloperatörer.

Sedan förvärvet har jDome haft en 
imponerande försäljningstillväxt, 
men det kan inte ensamt motivera 
dagens aktiekurs. Vi anser att da-
gens aktiekurs innefattar värdet av 
bolagets produkter i dess respek-
tive skede. 

I väntan på tecken om att se-
rieproduktion av Actiste är på 
plats och försäljning kan påbör-
jas nöjer vi oss med rekommen-
dationen behåll med riktkurs 4,2 
kronor. Vi vill samtidigt framhäva 
att uppsidan i aktien är enorm om 
bolaget lyckas.  
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Vd Truls Sjöstedt är dedikerad 
till sin uppgift och har tidigare 
haft beslutsfattande roller på 
mindre icke noterade bolag. 
Vid Truls sida finns Henrik 
Nordström som bidrar med 
kompetens inom flera områden.

Truls Sjöstedt är bolagets 
största ägare vilket ökar hans 
intresse att agera i aktieägar-
nas intresse. Truls förmåga att 
vid behov bidra med ytterligare 
finansiellt kapital är okänt.

Nyligen förvärvades jDome som 
bidrar med intäkter. På kort sikt 
uppskattar vi effekten på kassa-
flödet till neutralt men positivt i 
det längre perspektivet.

Marknaden för medicinteknik 
inom området diabetes är stor. 
Om bolaget lyckas etablera Ac-
tiste och the Benefit Loop finns 
en signifikant uppsida i aktien.

Konkurrensen är hård och utveck-
ling av nya produkter sker snabbt 
för de kapitalstarka konkurrenter-
na. Actiste måste ut på marknaden 
omgående vilket blir en utmaning.
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NYCKELTAL
Miljoner kronor 2014 2015P 2016P 2017P

Sålda enheter jDome, st. 13 39 294 588

Försäljning jDome 1,0 3,1 23,5 47,0

jDome, EBITDA-marginal, % –297 –50 25 40

Sålda enheter, Actiste, tusen st.* 0 0 0 12

Försäljning Actiste* 0,0 0,0 0,0 9,6

Actiste, EBITDA-marginal, % – – – 10

*Riskjusterade värden

BEHÅLL
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 
är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, bran-
schvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 
tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 
är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 
bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidi-
gare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsik-
tighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också väsentliga 
kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive un-
dervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framt-
idsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag 
är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie 
anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 
redovisas i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Medicinteknikbolaget Brighter AB (Brighter/bolaget) grundades 2007 av 
vd Truls Sjöstedt och har sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm. 
Bolaget utvecklar smarta produkter som avser att förenkla och kontinuer-
ligt förbättra vården. Idag ligger fokus på diabetes och demenssjukdomar. 

Ledning och Styrelseordförande
Vd Truls Sjöstedt är entreprenör och utbildad ekonom vid bland annat 
Stanford University i USA och Handelshögskolan i Stockholm. Truls har 
närstående med diabetes och är därmed dedikerad till sin uppgift. Med ett 
ägarskap om drygt sexton procent av aktiekapitalet finns ett finansiellt 
incitament att agera i aktieägarnas intresse. Henrik Norström är bolagets 
COO och har även en rådgivande roll i finansiella liksom strategiska frågor.

Styrelseordförande Gert Westergren har en MBA-examen från Uppsala 
universitet och är även aktiv styrelsemedlem i Cefour. Gert är bolagets 
sjätte största ägare med ett innehav om 1,5 procent. 

Ägarstruktur
Bland bolagets tio största ägare finns som tidigare nämns vd Truls Sjöstedt 
och styrelseordförande Gert Westergren. Avanza Pension och Nordnet 
Pensionsförsäkring är samlade depåinnehav hos dessa firmor, där de slut-
liga ägarna huvudsakligen utgörs av småsparare.

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA
Ägare Kapital, %

Truls Sjöstedt 16,2

Michael Göran Erik Frantzén 11,3

Avanza Pension 10,0

Ålandsbanken AB 6,6

Nordnet Pensionsförsäkring 1,8

Gert Westergren 1,5

Stockholm Innovation And Growth 1,5

Magnus Walldal 1,5

Dannevik Nygaard 1,4

Hans Lander 0,9

Källa: Holdings.se 2015-09-30

Kort om diabetes
Diabetes är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar där den gemen-
samma nämnaren är att kroppen inte kan kontrollera sockerhalten i blo-
det. Typ 1-diabetes innebär att bukspottkörtelns förmåga att producera 
insulin inte fungerar. Typ 1-diabetes behandlas med dagliga insulininjek-
tioner.

Vd, Truls Sjöstedt är 
bolagets största ägare och 
har därmed ett finansiellt 
incitament att agera i 
aktieägarnas intresse.
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Typ 2-diabetes innebär att den egenproducerade insulinmängden inte är 
tillräcklig för att förse kroppens behov. Ungefär en tredjedel av patienter-
na med typ 2-diabetes behandlas med insulininjektioner.

Egenvård
Ytligt innebär egenvård av diabetes att patienten på egen hand genomför 
blodsockerkontroller, tolkar dessa och vidtar åtgärder. Egenvården in-
nebär mätningar upp till åtta gånger per dag och insulininjektioner upp 
till fyra gånger per dag. 

Egenvårdsprocessen är bökig och påverkar diabetespatientens vard-
ag, inte minst eftersom om sockerhalten sjunker allt för lågt försämras 
omdömet. Vid vissa kontroller krävs även närvaro av vårdpersonal. Däri-
bland ett HbA1c-test som rekommenderas göras minst en gång per år. 

Bolagets produktportfölj
eHälsa är ett begrepp för användning av digital teknik inom vård. mHälsa 
syftar på användning av mobil informations- och kommunikationsteknik 
i vården. Båda teknikerna får allt större betydelse för vården och Brighters 
produkter är helt i linje i med denna utveckling.

Actiste™ 
En diabetikerpatiens vardag måste i varierad utsträckning anpassas 
efter sjukdomen och den besvärliga egenvården. En studie genom-
förd i Nederländerna visar att 75 procent av de tillfrågade patien-
terna önskar färre saker att hålla reda på. Actiste™ (Actiste) 
är ett unikt allt-i-ett verktyg som inrymmer insulinpenna, 
blodsockermätare med stickor samt en loggbok. Loggboken 
hanteras automatiskt och enheten har en egen uppkoppling 
mot mobilnätet så att informationen kan delas över the Benefit 
Loop som är bolagets molnlösning. 

Loggboken innehåller blodsockernivåer och insulindoseringsnivåer 
som utgör viktig information för vårdpersonal vid analys och uppföljning 
av patientens behandling. Detta leder i sin tur till kontinuerligt förbättrad 
behandling liksom personlig coaching. Dessutom kan egenvårdens efter-
levnad kontrolleras. 

Användarfördelarna är tydliga och i vår mening bidrar Actiste avsevärt till en 
underlättad egenvård vilket onekligen efterfrågas.

Den tilltänkta köparen av Actiste är diabetespatienter, försäkrings-
bolag eller landsting, beroende på vårdsystem. Är köparen en privatper-
son tecknar patienten ett abonnemang med mobilnätsoperatör till fast 
avgift. Bolagets ser även möjlighet att licensieras ut den plattform som 
Actiste är uppbyggd på. 

Actiste fyller även en samhällsnytta då den kan effektivisera resursut-
nyttjandet i vården genom att reducera antalet personliga möten. Den kan 
även minska antalet akuta sjukfall vilket kostar vården pengar. 

I en studie svarade 75 
procent av de önskar färre 
saker att hålla reda på. 
Actiste™ är ett unikt allt-i-
ett verktyg.
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jDome BikeAround – demenssjukdomar
Symptom associerade med demens är försämrat minne, språk och andra 
kognitiva förmågor. De vanligaste demenssjukdomarna är nervsjukdo-
men Alzheimers sjukdom och blodkärlsdemens som orsakas av exempel-
vis blodpropp. 

I september 2015 förvärvades Division By Zero AB, bolaget bakom 
den medialt uppmärksammande produkten, jDome BikeAround. Att 
cykla i en virtuell värld i form av Google maps har i studier genomförda 
av Västerås kommun påvisats vara en effektiv metod för att aktivera pa-
tienter med demenssjukdomar och därmed påverka deras välbefinnande. 
Liksom Actiste loggas data och som över the Benefit Loop och kan delas 
med relevanta parter.

jDome BikeAround lanserades på marknaden 2013 och köparen är kommu-
nala äldreboenden. Under lanseringsåret såldes eller hyrdes tjugo system 
ut. 2014 såldes tretton system och den totala omsättningen för perioden 
2013 och 2014 uppgick till knappt två miljoner kronor. Under första 
halvåret 2015 uppgick omsättningen till drygt 640 000 kronor.

Sedan årsskiftet har jDome sålt för ungefär tre miljoner kronor. För att 
möta efterfrågan planerar bolaget att nyanställa ytterligare säljare.

Produkten breddar bolagets portfölj och har potential att appliceras på flera 
behandlingsområden, däribland lättare former av autism. Dock är Bright-
ers fokus främst inställt på Actiste. 

Imponerande försäljnings-
tillväxt för jDome.
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The Benefit Loop™ 
Centralt för Brighters produkter är att information så som mätvärden och 
doseringsvärden loggas och kan delas med exempelvis närstående eller 
vårdpersonal. Delning av data möjliggörs genom molnplattformen, the 
Benefit Loop. Bilden nedan illustrerar informationsflödet, åtgärden och 
effekter. 

I oktober presenterades ett samarbete med Ericsson som innebär att 
Brighter använder Ericssons infrastruktur för koppla upp bolagets en-
heter mot det mobila nätverket och the Benefit Loop. Samarbetet ger även 
bolaget tillgång till Ericssons kunder, mobiloperatörer, som efterfrågar 
nya former av abonnemangstjänster. Brighter kan erbjuda dem en sådan 
och mobiloperatörer är en passande återförsäljare av Actiste mot privat-
personer. Detta då mobiloperatörerna redan har en befintlig plattform för 
hantering av abonnemang och kunder.

Marknad – Actiste
Globalt uppskattar International Diabetes Federations antal diabetiker-
patienter som behandlas med insulininjektioner till drygt 140 miljoner. 
Marknaden prognostiseras en årlig tillväxt om ungefär 18 miljoner män-
niskor de kommande åren. Tillväxten drivs av faktorer som åldrande be-
folkning samt förändrad livsstil men även av en stor underdiagnostisering 
av sjukdomen. En stor del av tillväxten väntas komma från Sydostasien där 
diabetes blivit en ny folksjukdom på grund av allt bättre levnadsstandard. 

Existerade och utveckling av behandlingsverktyg 
I dagsläget saknar Actiste direkt konkurrens i den bemärkelsen att både 
insulinnivåer och blodsockernivåer per automatik loggas och kan delas. 
Dock finns verktyg som förenklar egenvården. Däribland, externa in-
sulinpumpar som har funnits på marknaden sedan lång tid tillbaka och 
ersätter insulinsprutan. Insulinpumpar är främst applicerbara på patient-
er men svårare grad av typ 1-diabetes och riktar sig därför inte till samma 
målgrupp som Actiste är avsedd för- Insulinpumpar kringgår inte heller 
behovet av de dagliga glukosnivåkontrollerna. 

Det finns idag tre olika FDA-godkända mätverktyg som reducerar an-
tal gånger som patienten måste kontrollera sin blodsockernivå. Företaget 

The Benefit Loop™ är 
Brighters molnlösning som 
möjliggör informationsdel-
ning mellan patient och 
vården.
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Dexcom ligger bakom ett av alternativen som ger realtidsinformation om 
användarens blodsockervärde. Dock krävs det att instrumentet kalibre-
ras minst två gånger per dag. För detta krävs alltså blodsockerkontroller. 
Data kan via mobila nätverk delas med önskade parter som vården eller 
närstående. Under årets tre första kvartal uppgick Dexcoms försäljning 
till 104 miljoner US-dollar. Värt att notera är att denna produkt främst 
säljer till patienter som själv har svårt att känna åt vilket håll blodsocker-
nivån är på väg.

Vid sidan av redan godkända produkter pågår en intensiv forskning och ut-
veckling inom området. Enligt vår uppfattning är utvecklingen av en arti-
ficiell bukspottskörtel mest intressant. Dock är en inopererad version av 
en sådan långt från att nå marknaden. Vi gör bedömningen att en enklare 
version av en artificiell bukspottskörtel i form av en extern realtidsmon-
itor sammankopplad med en extern pump är nästa steg för den generella 
marknaden. Metoden skulle eliminera samtliga steg i den dagliga egen-
vården. Samtidigt lär framtagandet av en sådan produkt dröja. 

Marknad – jDome
Brighter har initialt valt att fokusera på den nordiska marknaden när 
det gäller försäljning av jDome. I Norden exklusive Island finns ungefär 
470 tusen personer som lider av någon form av demenssjukdom. Antalet 
förväntas växa med ungefär fem procent per år. I Sverige uppskattas anta-
let dementa till 160 tusen varav knappt nitton procent vårdas på specialan-
passade demensboenden. Antaget att ett demensboende i snitt rymmer 
femton patienter uppskattas den svenska marknaden till ungefär 2 000 de-
mensboenden. Motsvarande siffra för Norden uppskattas till knappt 6 000.

Investment case
Försäljningen av jDome har sedan förvärvet haft en imponerande tillväx-
ttakt men motiverar inte ensamt dagens aktiekurs. Bolaget har aktivt ut-
vecklat Actiste i olika versioner sedan 2007 och konkurrerande utveck-
ling går snabbt framåt hos kapitalstarka konkurrenter. Försäljningen av 
Actiste måste därmed påbörjas inom snar framtid för att etablera produk-
ten och the Benefit Loop som ett alternativ på marknaden. 

Möjligheter som måste förvaltas
Trots hård konkurrens och utveckling av nya tekniker gör vi bedömningen 
att Actiste kan fylla ett tomrum på marknaden mellan den avancerade 
toppmoderna tekniken och de äldre traditionella verktygen. Samarbetet 
med Ericsson möjliggör att den tekniska infrastrukturen för The Benefit 
Loop kan vara på plats relativt omgående men för att påbörja försäljnin-
gen så måste serietillverkning i större skala komma på plats. Dessutom 
är det viktigt att Brighter får med sig viktiga opinionsbildare för att ly-
ckas med försäljningen mot sjukhus och försäkringsbolag. Det är också 
avgörande att Actiste visar sig vara lönsamt från ett hälsoekonomiskt per-
spektiv på respektive marknad, då detta utgör en central roll för de statliga 
subventionsprogrammen.

Vi uppskattar antalet 
demensboenden i Norden 
till ungefär 6 000.
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Dessutom är en nätverkslösning för the Benefit Loop öppet för att integrera 
andra applikationsprogram, vilket utgör ytterligare en affärsmöjlighet för 
bolaget. Actiste är utvecklad för att kunna appliceras på flertalet behan-
dlingsområden där medicinen injiceras. Brighters patentportfölj är stark 
och på sikt motiveras därför utveckling nya produkter. 

Värdering
Vi använder konservativa antaganden rörande Actiste för att avspegla de 
svåra hinder som kan göra det fördröja en etablering av bolagets produkt 
på marknaden inom en snar framtid. Efter riskjustering toppar försäljnin-
gen av Actiste 2020 kring 50 000 enheter vilket genererar riskjusterade 
intäkter om drygt 70 miljoner kronor. EBITDA-marginalerna vid tillfället 
uppskattas till 30 procent. jDome toppar i våra prognoser år 2017 med ett 
system installerat på 25 procent av Nordens samtliga demensboenden. 
Relaterade intäkter uppgår till knappt 120 miljoner kronor. EBITDA-mar-
ginalerna vid det tillfället är 50 procent. 

Med dessa antaganden beräknar vi ett motiverat pris per Brighter-aktie till 
4,2 kronor. Eventuella framsteg rörande marknadslansering och försäl-
jning av Actiste inom en snar framtid kan vara kursdrivande. Det är även 
viktigt att framhäva att uppsidan i aktien är enorm om bolaget lyckas.

Vi gör bedömningen att aktuell aktiekurs om 4,1 kronor inkluderar da-
gens värde av the Benefit Loop, Actiste och jDome. I väntan på tecken om 
att serieproduktion finns på plats och försäljning av Actiste kan påbörjas 
inleder vi bevakningen av Brighter med rekommendationen behåll.

Om Brighter lyckas är 
uppsidan stor.
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Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och 
däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som 
tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs 
i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 
finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd 
endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt god-
kännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indi-
rekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar 
i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är 
också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombi-
nationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United 
States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller 
spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer 
där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse 
av svensk eller utländsk lag eller författning.

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 
Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och 
oberoende.


