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Ett flertal artiklar har de senaste månaderna presenterats i 

tidskrifter som Lancet och Nature, där man visar hur diabetiker är 

en riskgrupp för det nya coronaviruset. Då de ofta har ett försvagat 

immunförsvar, får diabetiker och andra patienter med kroniska 

sjukdomar för närvarande rådet att inte besöka sjukhus för sina 

regelbundna kontroller. Från Brighters håll menar man att 

telemedicin genom Actiste är en del av lösningen på denna 

utmaning. 

Actiste är en abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården 

av diabetes. Den kombinerar alla nödvändiga delar för diabetiker som 

tar insulin via injektioner: blodprovstagare, blodsockermätare och 

insulinspruta i en enda uppkopplad enhet. Initialt fokuserar bolaget på 

att sälja tjänsten i Sverige, Sydostasien och Mellanöstern. Störst 

framsteg har hittills gjorts i Förenade Arabemiraten, som verkar vara 

närmast en första order.  

Under 2019 gjordes ett flertal investeringar som breddat verksamheten 

bortom diabetes. Genom dotterbolaget Camanios Smartcare-plattform 

vill man erbjuda en digital plattform för bättre vård i hemmet, och 

genom dotterbolaget Nectarine Healths AI-lösningar vill man förbättra 

äldrevården utan att inkräkta på patientens integritet. Brighter utvecklar 

med intressebolaget Accumbo även lösningar för patienter med högt 

blodtryck. 

Brighter genomförde en framgångsrik företrädesemission i januari som 

gav 191 mkr i nytt kapital. Då Brighter befinner sig i ett stadie av kraftigt 

ökade marknadssatsningar, med fokus på lansering på ett flertal 

marknader är det naturligt att man under kvartalet haft ökade 

lönekostnader. Det här är ett planerat inslag i bolagets resa för att nå ut 

till sin stora identifierade marknad. Det riskjusterade motiverade värdet i 

vår basscenariot är 9,4 kr, vilket indikerar uppsida i aktien vid 

framgångsrik lansering.  

 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Omsättning 32,8 26,1 37,8 18,6 123,0 374,0

Rörelseresultat -24,4 -48,6 -79,8 -46,0 -44,0 -7,0

Resultat per aktie, kr -0,3 -0,7 -0,8 -0,5 -0,5 -0,1

Källa: Brighter (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Datum: 10 juni 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Brighter AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Henrik Norström 

Styrelseordförande: Truls Sjöstedt 

Marknadsvärde: 977 MSEK 

Senast: 4,69 kronor 

Kort om bolaget: Brighter utvecklar lösningar som avser att 

förenkla och kontinuerligt förbättra vården. 

Bolaget har initialt inriktat sig mot diabetes 

med tjänsten Actiste. Bolaget arbetar nu med 

att kommersialisera tjänsten på initiala 

målmarknader, bland annat i Förenade 

Arabemiraten. Under 2019 gjordes ett flertal 

investeringar som breddat verksamheten 

bortom diabetes. Genom dotterbolaget 

Camanio och deras Smartcare-plattform vill 

man erbjuda en digital plattform för bättre 

vård i hemmet, och genom dotterbolaget 

Nectarine Health vill man genom AI-lösningar 

kunna verka proaktivt och förbättra 

äldrevården utan att inkräkta på patientens 

integritet. Brighter utvecklar tillsammans med 

intressebolaget Accumbo även digitala 

lösningar för patienter med högt blodtryck. I 

december 2019 inleddes ett gemensamt 

projekt för att integrera Actiste i den 

kommande tjänsten Diabetesdoktorn som blir 

en förlängning av Accumbos nuvarande 

erbjudande.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har med sin första produkt kopplad 

till sin plattform skapat en tjänst som 

kommer att underlätta egenvården av 

diabetes. Marknadspotentialen är mycket 

stor och likaså tillväxten av antalet patienter i 

världen. Actiste ger fördelar mot existerande 

produkter på marknaden då den är 

uppkopplad, enkel att använda, samt klarar 

flera moment.  

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Produktutveckling är riskfullt och bolaget 

saknar i nuläget intäkter som täcker 

kostnaderna. Ytterligare finansieringsbehov 

är troligt även framöver. Brighter har nu 

erhållit ett CE-godkännande vilket eliminerar 

den största risken i närtid. Dock måste nu 

bolaget få in order för att försvara sin 

värdering.  

  

  

Värdering: Bear      Bas        Bull          

5,6 kr     9,4 kr    16,5 kr 
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Första kvartalet 2020 

 

Telemedicin ett naturligt hjälpmedel för kroniskt sjuka 

Brighters approach till telemedicin kan hjälpa hälsovårdssektorn både under 

covid-19 pandemin och efter. Då diabetiker ofta har ett försvagat immunförsvar, 

får de och andra patienter med kroniska sjukdomar för närvarande rådet att inte 

besöka sjukhus för sina regelbundna kontroller. Från Brighters håll menar man att 

telemedicin genom Acitste är en del av lösningen på denna utmaning.  

 

Fortsatt upptrappning av marknadsaktiviteterna under kvartalet  

Brighter skalar nu upp marknadsföringen av Actiste i Sydostasien och 

Gulfstaterna. Registrering av Actiste är pågående i Malaysia, Singapore, Thailand, 

Indonesien och Förenade Arabemiraten. I Sydostasien fortsätter Brighter att knyta 

till sig partners och avsikten är att kunna erbjuda Actiste genom partners i 

Indonesien, Thailand, Singapore och potentiellt även Malaysia före slutet av året. 

Registrering av Actiste kommer snart också att påbörjas i Saudi Arabien, Kuwait, 

Oman och Bahrain. Partnerskapet med AFAQ Gruppen, som fokuserar på 

samhällsförbättrande frågor för invånarna på den Arabiska halvön, har varit 

framgångsrik för att öka varumärkes- och produktkännedomen i regionen.  

I Europa är Sverige och Storbritannien prioriterade marknader. Under maj 

lanserades Actiste direkt för svenska konsumenter via Actiste websida. Även om 

Sverige är en ganska liten marknad hoppas man få värdefulla data från 

användare, vilket kommer vara till hjälp vid den fortsatta globala lanseringen.   

 

Framgångsrik kapitalanskaffning i januari 
 

Brighter genomförde en framgångsrik företrädesemission i januari som gav 

bolaget 191 mkr i nytt kapital. Då Brighter befinner sig i ett stadie av kraftigt ökade 

marknadssatsningar, med fokus på lansering på ett flertal marknader är det 

naturligt att man under kvartalet haft ökade lönekostnader. Det här är ett planerat 

inslag i bolagets resa för att nå ut till sin stora identifierade marknad.  
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Investment Case 
 

Växande antal diabetiker ger stor marknadspotential 

Diabetes är världens snabbast växande kroniska sjukdom som drabbar 425 

miljoner människor i världen (en av 11 vuxna), vilket väntas öka till 629 miljoner år 

2045 (en av 10 vuxna). Även många barn lider av diabetes. Detta skapar ett stort 

behov av nya tjänster och hjälpmedel som underlättar och effektiviserar 

diabetesvården. Brighter har skapat Actiste för att ge diabetespatienter ett bättre 

sätt att sköta sin diabetes, och därigenom lätta på bördan för sjukvårdssystemen. 

Genom att kombinera blodsockermätare, lansett och insulinpenna i en enhet som 

är kopplade till en molntjänst med mobildata, förenklar Actiste den dagliga 

rutinen. Samtidigt är det enkelt att dela data med anhöriga och vårdpersonal. 

Enbart i USA finns det 31,4 miljoner diabetiker, och varje år diagnosticeras 

500 000 nya patienter med diabetes.  

 

Fördelar med Actiste 

Brighters produkt Actiste, blev CE-märkt under 2019. Actiste är en del av en 

plattform som tillsammans med bolagets molnlösning, the Benefit Loop, kan 

expandera till andra terapiområden i framtiden. Till exempel kan nämnas patienter 

med högt blodtryck eller andra kroniska sjukdomar där medicin injiceras. De 

viktigaste fördelarna för användarna är den unika tekniska integrationen i en 

anordning, möjligheten att följa injiceringsdata, automatisk loggning av vitala data, 

säker kommunikation, samt uppföljning och spårning av förbrukningsmaterial för 

påfyllning.  

 

Uppsida i värderingen vid jämförelse med liknande bolag 

Att marknaden för denna typ av tjänst är stor kommer givetvis skapa konkurrens. 

Framgångarna för amerikanska Livongo (Nasdaq: LGVO, USD 60,91) bekräftar 

affärsmodellen för denna typ av abonnemangstjänst. Livongo växte sin 

abonnentstock med 100% jämfört med samma period i fjol och har nu 328 000 

användare. Deras tjänst är prissatt på en liknande nivå och då börsvärdet för detta 

bolag nu är på ca 60 mdkr indikerar det en stor potential för Brighters aktie givet 

framgångsrik lansering av Actiste.  

 

 

 

 



 

5 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Uppdatering 

Brighter 

10 juni 2020 

Diabetesmarknaden 

Diabetes är en kronisk sjukdom som uppkommer när bukspottskörteln inte längre 

kan producera insulin, eller när kroppen inte kan tillgodogöra sig det insulin som 

produceras. Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottskörteln, som fungerar 

som en nyckel som låter glukos från maten vi äter passera genom blodomloppet 

till cellerna i kroppen för att producera energi. Alla kolhydrater i maten bryts ned 

till glukos i blodet och insulin hjälper glukos att komma in i cellerna. Att inte kunna 

producera insulin eller använda det effektivt leder till förhöjda blodsockervärden. 

Över tid är detta kopplat till skador på organ och vävnad i kroppen.  

 

WHO bedömde 2016 att det fanns 422 miljoner vuxna diabetiker i världen, vilket 

väntas växa till 642 miljoner år 2040. Globalt uppskattar International Diabetes 

Federations att drygt 150 miljoner diabetespatienter behandlas med 

insulininjektioner, och initialt riktar Brighter sig mot de 40% av diabetiker som 

behandlas med insulin. Här ingår även typ 1-diabetiker, de diabetiker som inte kan 

producera eget insulin, som dock är en mycket liten del av det totala antalet. Idag 

finns väl fungerande insulinpumpar som inte sällan erbjuds typ 1-diabetiker. I USA 

har ca 13% av alla typ 1 diabetiker insulinpump1 och motsvarande siffra i Sverige 

är 14%. Det är alltså främst typ 2 diabetiker som behandlas med insulin som är 

Brighters initiala målmarknad. Detta illustreras i diagrammet nedan, 

 

 
 

 

 

 
1 Källa: ”Description and Preliminary Evaluation of a Diabetes Techonology Simulation Course”, Wilson et al, 2011 

Brighters marknad 

för Actiste 
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Bolagsbeskrivning 
 

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Kista utanför 

Stockholm. Man fokuserar på kroniska sjukdomar, däribland diabetes, och har en 

datacentrisk approach för att ge kroniskt sjuka bättre behandling. Under 2019 

genomfördes ett flertal investeringar som har breddat verksamheten och 

produktportföljen bortom diabetes, som varit den initiala inriktningen för bolaget. 

Genom dotterbolaget Camanio och deras Smartcare-plattform vill man erbjuda en 

digital plattform för bättre vård i hemmet, och genom dotterbolaget Nectarine 

Health vill man genom AI-lösningar kunna verka proaktivt och förbättra 

äldrevården utan att inkräkta på patientens integritet. Brighter utvecklar 

tillsammans med intressebolaget Accumbo även digitala lösningar för patienter 

med högt blodtryck, och i december 2019 inleddes ett gemensamt projekt för att 

integrera Actiste i den kommande tjänsten Diabetesdoktorn som blir en 

förlängning av Accumbos nuvarande erbjudande. 

Actiste är dock fortsatt Brighters flaggskeppserbjudande med hög prioritet och 

kommersialiseringen av denna tjänst är pågående. Brightergruppen erbjuder efter 

investeringarna ett flertal lösningar relaterade till diabetesvård, välfärdsteknologi, 

digitala vårdtjänster och användardata. Som en del av bolagets långsiktiga 

strategi anses även dess IP vara en aktiv tillgång som stärker befintlig verksamhet 

men också möjliggör exempelvis licensiering. 

 

Bolagets riktar sig till ett flertal aktörer: 

 

• Konsumenter och patienter 

• Vårdgivare 

• Mobilnätoperatörer 

• Myndigheter & akademiska organ 

• Försäkringsbolag & arbetsgivare 

• Organisationer som arbetar med klinisk forskning 

• Läkemedelsföretag 

 

Actiste är en komplett vårdlösning för behandling och uppföljning av 

insulinberoende diabetes. Hjälpmedlet samlar och kombinerar alla nödvändiga 

funktioner i en enda uppkopplad enhet; blodprovstagning, blodglukosmätning och 

injektion av läkemedel. Enheten är baserad på patenterad teknik för insamling av 

data om specificerade biomarkörer och injicerade volymer av läkemedel. Genom 

eSIM-teknologi har Actiste global uppkoppling, vilket innebär att den är helt 

oberoende av andra enheter för att dela hälso- och behandlingsdata. Actiste-
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enheten erhöll 2 CE-märken i september 2019 – ett för MDD och ett för IVDD. 

Actiste-enheten levereras som en del i en abonnemangstjänst. Tjänsten 

inkluderar global uppkoppling, olika nivåer för delning av data, löpande 

automatisk påfyllning av förbrukningsartiklar och möjliggör personlig coachning 

och vägledning för att optimera och förbättra behandling.  
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Prognoser och värdering 

Möjligt tillväxtscenario för Actiste 

Vi har sedan tidigare prognosticerat abonnentutvecklingen för totalt nio 

marknader. Dessa prognoser inkluderar än så länge bara Actiste som är den 

första applikationen av Brighters IP-plattform. Den kan appliceras på flera andra 

behandlingsområden, utöver diabetes, där medicinen injiceras. Som exempel 

finns ett antal nya läkemedel under klinisk utveckling inom både onkologi och 

hjärtendokrinologi, vilka i framtiden potentiellt kan administreras med Brighters 

teknik. Nedanstående diagram visar vårt scenario för tillväxt i abonnenter 2020 – 

2026. Då Brighters mål är att hjälpa så många miljoner diabetiker som är möjligt 

är det naturligt att det största antalet framtida patienter kommer att finnas i folkrika 

regioner som Kina, USA och Asien.  

 

 

 

Källa: Analysguide. GCC, eller Gulf Cooperation Council inkluderar Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, Saudi Arabia, samt Förenade Arabemiraten. I flera av dessa länder är 

prevalensen av diabetes hög. 

 

 

Vi har prognosticerat abonnentutvecklingen för totalt nio marknader. Dessa 

prognoser inkluderar än så länge bara Actiste som är den första applikationen av 

Brighters IP-plattform. Denna kan appliceras på flera andra behandlingsområden 

där medicin injiceras. Då t ex antalet personer i USA som har högt blodtryck är 
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något högre än antalet diabetiker, finns även här en mycket stor adresserbar 

marknad.  

 

Enligt Läkemedelsrådet kostar en vanlig blodsockermätning ca 8 000 kr per år. 

Flash glukosmätning med sensor kostar 13 000 per år. Dessa priser är båda 

inklusive moms. Om vi antar att Actiste prissätts mitt emellan dessa hamnar vi på 

ett pris på 10 500 kr per år eller 8 400 kr exklusive moms, vilket motsvarar 700 kr 

per månad. Brighter har i en uppdatering uppgivit ett spann mellan 60 och 110 

euro per månad, vilket är i linje med denna skattning. Vidare räknar vi i våra 

prognoser med att distributionskanaler tar ca hälften av intäkterna som ersättning 

för sitt arbete. 

 

Relativvärdering 
 

Amerikanska Livongo Health (Nasdaq: LVGO, USD 60,91 är ett möjligt 

jämförelseobjekt till Brighter. De hade vid utgången av mars 2020 vuxit antalet 

abonnenter på tjänsten Livongo for Diabetes till 328 000, vilket var en ökning med 

hela 100% från samma period 2019. Livongo anger på hemsidan en kostnad 

mellan 50 och 75 USD per månad för sin tjänst, vilket är i linje med de 

antaganden vi gör för Actiste ovan. Bolagets värdering är hög relativt 

prognosticerad omsättning, med ett börsvärde på 6 miljarder dollar, hela 20 ggr 

försäljningsprognosen för 2020 som är på ca 300 MUSD.  

 
 

Vi står kvar vid den tidigare kommunicerade värderingen i ett basscenario på 9,4 

kr per aktie, vilket ger uppsida i aktien givet en lyckad lansering av Actiste. 

Nedanstående tabell redogör för hur andra noterade medicintekniska bolag med 

fokus på diabetes värderas i termer av multiplar av rapporterad omsättning. 

Medianen i denna grupp är 5,3 gånger rapporterad försäljning år 2019.  

 

 

 

 

Värdering diabetesbolag

Bolag Symbol Kurs Valuta Mcap Net Debt EV Sales19A EV/S19

Becton Dickinson BDX 263,54 USD 74550 18080 92631 17414 5,3

Dexcom DXCM 403,94 USD 37300 614 37913 1601 23,7

Insulet PODD 196,92 USD 12422 512 12934 777 16,7

Medtronic MDT 98,14 USD 131508 14628 146136 32062 4,6

Ypsomed YPSN.SW 132,2 CHF 1666 -8 1657 454 3,7

Median 5,3

Källa: Thomson Reuters
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Tre anledningar att investera i Brighter 

Stor adresserbar marknad inom insulinbehandlad diabetes 

Då det finns 150 miljoner diabetiker i världen som tar insulin via injektion är 

marknadspotentialen mycket stor. Vidare visade en rapport från Milken Institute år 

2019 att den årliga kostnaden i USA för kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar, 

cancer, diabetes och Alzheimers uppgår till den astronomiska summan 1 100 

miljarder dollar.  

 

CE-märkt produkt i tidig lanseringsfas 

Actiste, Brighters flaggskeppserbjudande, är en abonnemangstjänst som avser att 

underlätta egenvården av diabetes. Initialt fokuserar bolaget på att sälja tjänsten i 

Sverige, Sydostasien och Mellanöstern. Störst framsteg har hittills gjorts i 

Förenade Arabemiraten, som verkar vara närmast en första order.  

 

Uppsida i värderingen vid jämförelse med internationella motsvarigheter 

Vi håller fast vid vår riktkurs 9,4 kr på 12 månaders sikt i vårt basscenario för 

Brighter. Internationella medicintekniska bolag med fokus på diabetes värderas till 

höga multiplar i förhållande till sin omsättning. Detta visar på den potential som 

finns för Brighters aktie nu när Actiste lanseras på flera marknader i världen.  
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som sammanställts med hjälp av 

källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan dock inte garantera informationens riktighet. 

Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 

mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast 

ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer 

objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta 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 kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

