
Inbjudan till teckning av aktier av serie B 
i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Innovator in Cancer Immunotherapy

Denna trycksak innehåller ett erbjudande om att investera i Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Allt ansvar för dess innehåll vilar på bolaget.

Informationen i denna folder (”Foldern”) är endast en förenklad beskrivning av Erbjudandet (såsom definierat i Foldern) i Clinical Laserthermia Sys-
tems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Denna Folder, som har upprättats 
av styrelsen i CLS utgör inte ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestäm-
melserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i anledning av Erbjudandet. För fullständiga villkor och ytterligare information 
hänvisas till emissionsmemorandumet för Erbjudandet som CLS tillhandahåller på Bolagets hemsida www.clinicallaser.se samt på Partner Fondkom-
mission ABs hemsida www.partnerfk.se. Genom att ta del av denna Folder erkänner sig läsaren införstådd med de omständigheter och krav som 
råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse inte görs.



KORT OM CLS

INBJUDAN TILL TECKNANDE AV AKTIER

nella radiologer samt immunologer. På sikt 
bedöms intresse finnas hos större allmänna 
sjukhus med cancervård. Intäkter från 
försäljning av etablerad produkt beräknas 
främst komma från det förbrukningsmate-
rial som används vid behandling av patient 
i form av engångsartiklar såsom laserfiber. 
Intäktsmodellen bygger på försäljning 
av förbrukningsmaterialet som består av 
sterila engångsprodukter. Intäkter för att 
täcka kostnaden för levererade TRAN-
BERGCLS|Mobile Laser Unit (den stationära 
enheten som alstrar laserenergi och 
monitorerar behandlingen) beräknas i de 
flesta fall komma över tid via påslag på 
förbrukningsmaterial på marknader där 
så är möjligt. Direkt fakturering av TRAN-
BERGCLS|Mobile Laser Unit förväntas utgöra 
en mindre andel av försäljningen. CLS har 
regulatoriska godkännanden klara för sitt 
system i EU och USA. Kliniska studier pågår 
i Europa och kontakter med strategiska 
partners är etablerade i USA. Under 2016 
kommer CLS att ansöka om godkännande 
för användning av system och metod i Kina, 
Japan och Korea. Förberedelser för detta 
har påbörjats. 

observation. ImILTCLS kan kombineras med 
cytostatika och immunstimulerande läke-
medel omedelbart före, under och efter 
behandling. Utöver den immunstimule-
rande effekten har imILTCLS större precision 
och kan användas med lägre temperatur 
än konkurrerande metoder som RFA 
(radiofrekvensabladering) och mikrovågs-
behandling.

Affärsmodell
CLS marknadsfokus är inledningsvis Europa. 
Under 2015 startade Bolaget tre kliniska 
studier, två i Sverige och en i Tyskland, inom 
ramen för sitt studieprogram. Studierna 
genomförs i samarbete med Key Opinion 
Leaders, det vill säga tongivande läkare 
inom respektive område. Parallellt med des-
sa tre studier inledde Bolaget samarbeten 
med fyra andra kliniker som beskrivs nedan.
De initiala kunderna återfinns inom aka-
demin, det vill säga universitetssjukhus, 
samt inom den privata cancervårdsek-
torn. Förutsättningarna för en snabbare 
marknadspenetration bedöms finnas inom 
dessa sektorer. De specialistgrupper bland 
CLS kunder som är viktigast är främst onkol-
oger inom medicin och kirurgi, interventio-

CLS är ett forskningsbaserat medicinteknik-
bolag som utvecklar och marknadsför 
ett system och en immunstimulerande 
behandlingsmetod, imILTCLS, för effektiv 
behandling genom varsam uppvärm-
ning av de flesta typer av solida cancer-
tumörer. 

Bolagets huvudprodukt består av ett 
CE-märkt och FDA-godkänt laserbehan-
dlingssystem utvecklat av CLS, samt ett 
antal olika indikationsanpassade egenut-
vecklade behandlingskit för engångsbruk. 
Primärtumörer lämpliga att behandla 
med imILTCLS kan finnas i lever, bröst, hud 
(malignt melanom), lunga, prostata, njure 
och bukspottkörtel. Behandling sker med 
den värme som alstras av laserljus som via 
en optisk fiber leds in i tumören. Systemet 
mäter och styr värmen i tumörens tillväx-
tområden och ger en kontroll- 
erad lokal celldöd samt framkallar en 
immunmedierad anti-cancer effekt, en 
sorts vaccination, mot den behandlade 
cancertypen, vilket bevisats i djurförsök. 
Behandlingen kan genomföras som ett 
mindre polikliniskt ingrepp där patienten 
får lämna sjukhus efter en kortare tids 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Styrelsen i CLS beslutade den 13 januari 2016, med 
stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 
17 juni 2015, om nyemission av aktier av serie B med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen 
omfattar maximalt 3 120 965 aktier av serie B med en 
teckningskurs om 7 SEK per aktie. Sammantaget väntas 
nyemissionen inbringa cirka 21,8 MSEK före transak-
tionskostnader. CLS har erhållit teckningsförbindelser 
från befintliga aktieägare samt externa investerare, som 
antingen övertar teckningsrätter och tecknar sig för 
dessa eller har lämnat in anmälningssedel utan företrä-
desrätt, och emissionsgarantier avseende Erbjudandet 
upp till 80 procent.

Den som på avstämningsdagen den 20 januari 2016 
är registrerad som aktieägare i CLS äger rätt att med  
företräde teckna aktier av serie B i förestående Erbju-
dande och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för 
varje innehavd aktie av serie A eller B. Tretton (13)  
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya 
aktier av serie B till en teckningskurs om 7 SEK per ny 
aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra invester- 
are att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning 
av nya aktier av serie B.

 

Viktiga datum
20 januari 2016 Avstämningsdag
25 januari – 3 februari 2016 Handel med 
 teckningsrätter
25 januari – 5 februari 2016 Teckningsperiod

Övrig information
ISIN-kod aktie SE0002756130
ISIN-kod BTA B SE0007955109
ISIN-kod TR B SE0007955091
Marknadsplats AktieTorget
Aktiens kortnamn CLS B

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1 2016-05-19 
Delårsrapport Q2 2016-08-18 
Delårsrapport Q3 2016-11-17 
Bokslutskommuniké 2017-02-23  
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VD HAR ORDET

CLS har inlett ett arbete med att utveckla samarbeten i Asien med 
fokus Kina, Japan och Korea. Vår strategi är att teckna samarbets-
avtal med strategiska partners i respektive land för att genomföra 
de studier som är nödvändiga för att erhålla en registrering av 
produkten och metoden på varje enskild geografisk marknad.

Den nyemission som nu genomförs ska göra det möjligt för oss 
att fortsätta de studierna i vårt studieprogram, samarbeta med 
referensklinikerna, utveckla kontakterna i USA och Asien till kom-
mersiella relationer och, inte minst, bidra till att fler människor med 
cancer kan leva längre eller bli helt botade.

Lars-Erik Eriksson
Verkställande direktör

2015 har varit ett händelserikt år för CLS. De enskilda händelser 
som jag ser som viktigast för Bolaget är:

• klartecken från FDA (510(k)) att marknadsföra och sälja  

vårt system i USA

• behandling av patient med pancreas-cancer

• behandling av två patienter med hudcancer

• godkännande för fyra kliniska studier (prostata, malignt  
melanom, tumörer i olika organ, två inom pancreas) vid  
fyra olika sjukhus i Europa. En av studierna sker på initiativ  
av sjuhuset, en så kallad ”investigator initiated study”

I dag har vi kliniska samarbeten med sammanlagt sju kliniker i 
Europa. Av dessa är tre kliniker knutna till CLS studieprogram och 
bedriver studier avseende behandling av tumörer i prostata, hud 
samt i lever, lunga och njure. Syftet med dessa studier är primärt 
att få data avseende säkerhet och användbarhet, och inte minst 
att få indikativa resultat av den immunologiska reaktionen hos 
patienterna. Behandlingar har påbörjats vid Karolinska Sjukhuset. 
Vid Johan Wolfgang Goethe University Hospital i Frankfurt pågår 
patientrekrytering och vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö 
kommer rekrytering att inledas i första kvartalet 2016. 
I anslutning till studien vid Karolinska Sjukhuset finns det, på 
initiativ av ansvarig läkare, även en öppning för att utöka behand-
linsprotokollet till att omfatta ett antal behandlingar med imILTCLS   
i kombination med läkemedel. Fokus kommer i detta fall att ligga 
på den immunologiska effekten av imILTCLS. Under förutsättning 
att en sådan utökning godkänns kan behandlingar med det nya 
protokollet inledas under 2016. 

I linje med den strategi som vi första gången kommunicerade 
2013 har vår målsättning varit att ha fem referenskliniker knutna 
till CLS vid utgången av 2015. En referensklinik är ett sjukhus som 
erbjuder vår behandling, imILTCLS, och som också fungerar som 
utbildningscentrum i en region för läkare och annan vårdpersonal 
som vill lära sig mer om hur vår behandlingsmetod genomförs och 
fungerar. Idag har vi avsiktsförklaringar från fyra kliniker i Europa, 
med inriktning på behandling av pancreascancer respektive bröst-
canver, (Verona i Italien, Marseille i Frankrike, Porto i Portugal samt 
Nottingham i UK) och jag bedömer att vi har goda möjligheter att 
utveckla våra relationer för att få ytterligare referenskliniker på plats.

Vi har nu, utöver vår tidigare CE-märkning för Europa, också ett 
FDA-godkännande i USA (510(k)). Detta gör det möjligt för oss att 
starta verksamhet på kliniker i Europa och i USA. Vi har under året 
fördjupat våra kontakter i USA. En dialog har inletts med ett av 
USA:s ledande cancersjukhus och vi för samtal med en nationell 
forskningsorganisation avseende samarbete.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Immunterapi inom cancerbehandling är ett relativt nytt område där fokus ligger på att ta fram och utveckla behandlingsmetoder 
som stärker kroppens egen förmåga att effektivt bekämpa cancer- eller tumörceller. 

Tidskriften Science utsåg immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott år 20131. I Cancerfondsrapporten 2014 lyftes 
immunterapi fram som ett område där utvecklingen accelererar markant.

Immunförsvaret kan bekämpa alla typer av sjukdomar i kroppen, även cancer. Immunterapi i behandling av cancer innebär att 
kroppens eget immunsystem aktiveras för att attackera cancercellerna. Tillsammans med kirurgi, strålning och kemoterapier har 
immunterapi potential att bli en ny hörnpelare inom cancerbehandling.

CLS medgrundare Professor Karl-Göran Tranberg kunde under sin mångåriga forskning konstatera att värmen från laserljus inte 
bara hade förmåga att lokalt krympa eller destruera en cancertumör utan även att stimulera immunförsvaret så att cancerceller 
av samma typ attackeras för att därigenom uppnå ett livslångt immunologiskt skydd mot metastaser. Detta bevisade Professor 
Tranberg vetenskapligt pre-kliniskt (i djurstudier). Professor Tranbergs forskning utgör grunden för CLS behandlingsmetod, 
Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILTCLS).

CLS produkt och metod vänder sig i första hand till medicinska och kirurgiska onkologer med interventionella radiologer och 
kirurger som utförare av själva behandlingen. Behandlingen innebär att tumören destrueras eller krymps genom varsam upp-
värmning. Den innebär också aktivering av en systemisk immunrespons som, i kombination med till exempel immunstimulerande 
monoklonala antikroppar, mAB:s, kan optimera annan immunonkologisk terapi.  

CLS har sedan 2013 en CE-godkänd produkt och kan därmed utföra imILTCLS-behandlingar i EU. Under 2015 har systemet även 
godkänts för USA genom FDA’s 510(k)-clearance. Bolaget har också patent/patentansökningar för denna marknad. 
För att fullt ut kommersialisera produkt och metod behövs stöd i kliniska data utöver de som presenterats i den bakomliggande 
forskningen. CLS genomför för närvarande ett studieprogram som omfattar kliniska studier inom malignt melanom (Karolinska 
Sjukhuset i Stockholm), prostatacancer (Skånes Universitetssjukhus i Malmö) samt tumörer i organ som till exempel lever, njure 
och lunga (Johan Wolfgang Goethe University Hospital, Frankfurt). Därtill finns godkännande för studier inom pancreas-cancer vid 
Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike samt vid Universitetssjukhuset i Verona, Italien. Avsiktsförklaringar avseende så 
kallade referenskliniker, klinker som erbjuder imILTCLS-behandling samt fungerar som utbildningscentra, finns idag med fyra sjukhus 
i Europa. 

I kommersialiseringsplanen för CLS produkt ingår att under 2016 få till stånd liknande samarbeten i USA, såväl avseende kliniska 
studier som referenskliniker. CLS har initierat aktiviteter i Asien avseende regulatoriska godkännanden och strategiska samarbets-
partners för att under slutet av 2016 samt 2017 introducera imILTCLS på den asiatiska marknaden. 

För att kunna realisera ovanstående planer är det Bolagets bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt. För att stärka 
Bolagets finansiella ställning och tillföra de resurser som krävs för att genomföra kliniska studier beskrivna ovan och lanseringen i 
Europa samt gå vidare med aktiviteterna i USA och Asien, har styrelsen beslutat att utnyttja det bemyndigande till nyemission som 
antogs vid Bolagets årsstämma den 17 juni 2015 och genomföra en företrädesemission om cirka 21,8 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Vid full teckning bedöms tillfört rörelsekapital täcka Bolagets behov de närmaste 12 månaderna. 

1 www.sciencemag.org/content/342/6165/1432.full

 Kapitalanvändning Andel, %

Kliniska studier 30

Marknadsföring 30

Drift 18

Preklinisk verksamhet 12

Teknisk utveckling 10

Bedömning av användning av emissionslikvid
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SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER

Om du blir tilldelad aktier får 
du en avräkningsnota som ska 
betalas enligt anvisningar på 
denna. 

För dig som har depå/konto/Investeringssparkonto hos förvaltare

Följ de instruktioner som ges av din 
förvaltare. 

Anmälningssedeln ska vara 
Partner Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15:00 
den 5 februari 2015. 

Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta anmälningssedeln från 
Euroclear Sweden användas. 

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal tecknings-
rätter ska du fylla i ”Särskild anmälningssedel” som kan erhållas från Partner Fond-
kommission, via telefon, e-post eller www.partnerfk.se. Om du är befintlig aktieägare 
kommer du erhålla denna anmälningssedel från Euroclear Sweden.

För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från din förvaltare. 

1. Du tilldelas teckningsrätter

För dig som har VP-konto

För dig som har depå/konto hos förvaltare

SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER UTAN STÖD  
AV TECKNINGSRÄTTER

För dig som har vp-konto

För varje aktie av serie A eller B i CLS som du innehar på
avstämningsdagen den 20 januari 2016…

Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) 
nya aktier av serie B för 7 SEK vardera. 

Exempel
En aktieägare har 1 000 aktier i CLS på avstämningsdagen den 20 januari 2016. 
Aktieägaren erhåller 1 000 teckningsrätter. Teckningsrätterna kan utnyttjas för 
teckning av 152 nya aktier av serie B för 7 SEK per aktie. Totalt ska således 
1 064 SEK erläggas för de nya aktierna. Efter emissionen äger aktieägaren 
1 152 aktier i CLS. 

Om du har dina aktier i CLS på ett VP-konto 
framgår antalet teckningsrätter som du har 
erhållit av den förtryckta emissionsredovis-
ningen från Euroclear Sweden. 

Om du har dina aktier i CLS på en depå 
hos bank eller annan förvaltare får du 
information från din förvaltare om antalet 
teckningsrätter du har erhållit.

Fyll i anmälningssedel för teckning av akti-
er utan stöd av teckningsrätter som finns 
att ladda ned på www.clinicallaser.se samt 
på www.partnerfk.se.

Teckning och betalning ska ske genom 
respektive förvaltare. 

... erhåller du en teckningsrätt.

1 aktie

2 aktier

1 teckningsrätt

13 teckningsrätter 
+ 14 SEK

Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. 
Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. 
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MARKNAD

CLS produkt riktar sig till den globala marknaden inom avancerad 
behandling av solida maligna tumörer, det vill säga cancertumörer. 
Bolaget vänder sig till kunder verksamma inom offentligt finan-
sierad såväl som privatfinansierad cancerbehandling. Kunderna 
är specialistkliniker inom cancerbehandling knutna till universitet, 
vid större regionsjukhus eller drivna i privat regi. De beslutsfattare 
inom dessa organisationer som Bolaget vänder sig till är behand- 
lande specialistläkare, patient- och behandlingsansvariga samt 
ekonomi- och inköpsansvariga. CLS produkt tillhör tekniskt en pro-
duktgrupp som benämns som ablationsprodukter. Dessa används 
i huvudsak av så kallade interventionella radiologer (behandlande 
specialistläkare), som med hjälp av genomlysning bland annat 
placerar olika typer av prob- eller kateterliknande instrument inne  
i solida cancertumörer för att destruera dessa genom avdödning 
av tumörceller med hjälp av till exempel värme eller kyla. Ablation 
används typiskt i de fall då traditionell tumörkirurgi är kontrain-
dicerad därför att kirurgin inte kan göras radikalt, antingen på 
grund av sjukdomens utbredning i flera organ eller därför att ett 
borttagande skulle äventyra ett organs vitala funktion. CLS produkt 
bygger på motsvarande teknologi och hantering och är ämnad 
för samma målgrupp. Det som skiljer CLS produkt från liknande 
produkter är avsikten att åstadkomma såväl lokal tumördestruktion 
såväl som stimulering av immunsystemet, ensamt eller i kombi-
nation med  läkemedelsbehandling. Behandling utförs med ett 
patentskyddat behandlingsprotokoll, imILTCLS, via ett lokalt mini-
mal-invasivt ingrepp och med hjälp av genomlysning. Idag utförs 
cancerbehandling med systemisk effekt av medicinska onkologer, 
som har patientansvaret, men enbart med läkemedel, som då 
exempelvis används för kemoterapi och hormonterapi, eller med 
biologiska substanser och immunterapier.

Trender och utveckling
Den kanske tydligaste trenden inom all sjukvård i den industriali- 
serade delen av världen är kostnadseffektivisering. Den pågående 
konjunktursvackan med svaga ekonomier i många regioner såsom 
Amerika, Europa och delar av Asien talar för att denna trend kom-
mer att hålla i sig. På tillväxtmarknader med stark ekonomi såsom 
Kina, Korea och Indien ses en annan trend som syftar till att kunna 
sprida sjukvården till allt fler invånare. Kina till exempel satsar 
oerhörda summor för att kunna genomföra en sådan utveckling. 
Bolagets produkt är utvecklad för att förenkla och minska resurs-
behovet vid cancerbehandling och öka möjligheten att sprida 
cancervården på ett kostnadseffektivt sätt. 
Kirurgiska ingrepp som syftar till att avlägsna cancertumörer är i de 
flesta fall effektiva. Kirurgi och modern läkemedelsbehandling mot 
cancer är resurskrävande och medför en risk för allvarliga komp-
likationer, faktorer som bidrar till hög totalkostnad för behandling. 
Vid läkemedelsbehandling med systemisk effekt tillkommer andra 
typer av biverkningar och ibland även en avsaknad av effekt i de 
patientgrupper som inte svarar på behandlingen. Bolagets unika 
produkt är utvecklad för att helt eller delvis ersätta kirurgi och en- 
samt, alternativt i kombination med läkemedel, förbättra effektivi-
teten och minska kostnader inom cancersjukvården.

Konkurrenssituation
Då Bolagets produkt i vissa fall kan ersätta eller komplettera kirurgi, 
samt genom kombinationsbehandling förändra användandet av 
läkemedel för behandling med systemisk effekt, kan de produkter 
som används i dessa behandlingar ses som konkurrerande. Andra 
ablationsprodukter som idag används för lokal tumördestruk-
tion, istället för kirurgi, är också att betrakta som konkurrerande 
produkter. Med undantag för vissa typer av läkemedel har övriga 
konkurrerande produkter inte kunnat påvisa någon kliniskt relevant 
aktivering av patientens eget immunförsvar och bedöms därmed 
inte konkurrera inom immunoterapeutisk cancerbehandling eller 
cancerbehandling med systemisk effekt. De grupper av läkeme-
del som idag används specifikt inom cancerimmunoterapi (till 
exempel monoklonala antikroppar) har visat kliniskt relevant effekt 
vid behandling av vissa grupper av patienter och ses därför som 
direkta konkurrenter till CLS produkt. Dessa grupper har två större 
nackdelar: några är mycket dyra, kostar upp till 800 000 SEK för en 
behandling, och en del dras med en biverkningsprofil som ibland 
är allvarlig. Bolaget ser dock dessa produkters framgångar som vik-
tiga därför att många borde vara lämpliga att kombinera med CLS 
imILTCLS –behandling, en möjlighet som skall undersökas närmare i 
samband med Bolagets kommande kliniska studieresultat.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet i korthet
Styrelsen i CLS beslutade den 13 januari 2016, med stöd av bemyn-
digandet lämnat vid årsstämman den 17 juni 2015, om nyemission 
av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämnings-
dagen den 20 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en 
(1) teckningsrätt TR B. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till 
teckning av två (2) nya aktier av serie B till en teckningskurs om 7 
SEK per aktie. Teckningstiden löper från och med den 25 januari till 
och med den 5 februari 2016. Vid full teckning av Erbjudandet till-
förs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader som uppgår 
till cirka 2,5 MSEK.
Vid ett fullt ut tecknat Erbjudandet ökar aktiekapitalet med högst 
288 689,26 SEK, från 1 876 480,25 SEK till högst 2 165 169,51 SEK, 
genom nyemission av högst 3 120 965 aktier av serie B, envar med 
ett kvotvärde om 0,0925 SEK.

Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller CLS B, aktie, ISIN-kod 
SE0002756130. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning 
och är denominerade i SEK. 

Teckningsrätter (”TR B”)
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier av serie 
B i förhållande till det antal aktier av serie A eller B som de innehar 
på avstämningsdagen. För varje aktie av serie A eller B som innehas 
på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) 
teckningsrätt TR B. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till 
teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Viktig information avseende handel i teckningsrätter
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och 
med den 25 januari till och med den 3 februari 2016. Tecknings-
rätterna kommer att handlas under kortnamnet CLS TR B med 
ISIN-kod SE0007955091.
 
Teckningskurs
Aktierna av serie B emitteras till en teckningskurs om 7 SEK per 
aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka person-
er som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 20 
januari 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att 
deltaga i Erbjudandet är den 18 januari 2016. Första dag för handel 
i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 
19 januari 2016.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier av serie B ska ske under perioden från och 
med den 25 januari till och med den 5 februari 2016.  

Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort 
från VP-kontot. Styrelsen i CLS har rätt att förlänga tecknings- och 
betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckning-
stiden fattas, kommer beslutet att offentliggöras senast den 5 
februari 2016. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen. 

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i 
Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 3 120 965 aktier, 
vilket motsvara cirka 13,3 procent av Erbjudandet (beräknat som 
antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier 
eller röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet  
och ansökningsblanketter
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd 
avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bo-
lagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier 
i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

• Sammanfattning

• en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalnings- 
avi,

• en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld  
inbetalningsavi, samt

• en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna 
teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslut-
na förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieäga-
rens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i CLS är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning 
eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då  
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 
betalning senast den 5 februari 2016. Teckning genom kontant 
betalning ska antingen göras med den förtrycka inbetalningsavin 
som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetal-
ningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ:
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1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna tecknings-
rätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas. 

2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den sär-
skilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom 
betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför 
inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Partner Fondkommission per telefon, e-post. Ifylld anmälnings-
sedel i samband med betalningen ska skickas per post eller lämnas 
på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission till-
handa senast kl. 15.00 den 5 februari 2016. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 
före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kom-
mer att beaktas. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel 
insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäln-
ingssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: CLS
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel. +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma 
period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det 
vill säga från och med den 25 januari till och med den 5 februari 
2016. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att 
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av tecknings-
rätter” ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission 
på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner 
Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned 
den från CLS hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med 
ansökan om teckning av nya aktier utan företrädesrätt, utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara 
Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 5 februari 
2016. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god 
tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) an-
mälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmäln-
ingssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter 
ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens 
högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas 
utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till 
det antal aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan 
stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full 
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, 
och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan 
företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädes-
rätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av 
en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bank-
dagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden. Tilldelningen är inte beroende av när under 
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning 
kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett 
lägre antal aktier än vad anmälan avser. 

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bo-
satta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien 
eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är 
föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbju-
dandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för 
information om teckning och betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA B”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att 
inbokningen av BTA B skett på tecknarens VP-konto. Betalda teck-
nade aktier benämns BTA B på VP-kontot till dess att nyemissionen 
blir registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 7, 2016. 
Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
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Handel med BTA B
Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med 
den 25 januari 2016 till dess att Erbjudandet registreras hos Bo-
lagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas 
under kortnamnet CLS BTA B med ISIN-kod SE0007955109.

Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske vecka 7, 2016, omvandlas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har 
sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Snarast möjligt efter teckningstiden avslutas och senast omkring 
den 10 februari 2016 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmed-
delande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
Erbjudandet registrerats vid Bolagsverket under förutsättning att 
de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdel-
ning.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier 
kommer CLS ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig 
eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att åter-
betalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
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Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för CLS avseende räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015. Informationen 
avseende räkenskapsåren 2013 och 2014 är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar. Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 
2014 har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 
2013 har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Uppgifterna avseende räkenskapsåret 2015 har 
hämtats ur Bolaget bokslutskommuniké, vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna 
råd. Bokslutskommunikén för 2015 har ej granskats av Bolagets revisor.

Resultaträkning i sammandrag

SEK Helår 2015 Helår 2014 Helår 2013

Nettoomsättning 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 117 551 5 242 12 000

Totala rörelseintäkter 117 551 5 242 12 000

Övriga externa kostnader -13 980 598 -15 386 836 -16 344 285

Personalkostnader -2 706 514 -2 476 955 -1 699 231

Rörelseresultat före avskrivningar -16 569 561 -17 858 549 -18 031 615

Av- och nedskrivningar -53 345 -56 264 -116 484

Rörelseresultat -16 622 906 -17 914 813 -18 148 000

Finansiella poster 27 946 73 441 -177 183

Resultat före skatt -16 594 960 -17 841 372 -18 325 183

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Periodens resultat -16 594 960 -17 841 372 -18 325 183 

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
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Balansräkning i sammandrag

SEK 31 december 2015 31 december 2014 31 december2013

Immateriella anläggningstillgångar 18 490 005 16 592 537 14 177 876

Materiella anläggningstillgångar 68 747 122 092 178 356

Summa anläggningstillgångar 18 558 752 16 714 629 14 356 232

Kortfristiga fordringar 1 079 096 1 535 932 1 340 661

Kassa och bank 2 629 166 18 703 571 13 502 293

Summa tillgångar 22 267 014 36 954 132 29 199 186

Eget kapital 19 460 341 31 575 583 26 089 679

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 2 806 673 5 378 549 3 109 507

Summa eget kapital och skulder 22 267 014 36 954 132 29 199 186

Kassaflöde i sammandrag

SEK 2015 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 676 887 -15 742 905 -18 392 905

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 897 468 -2 414 661 -2 445 831

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 499 950 23 358 844 27 287 532

Årets kassaflöde -16 074 405 5 201 278 6 448 796

Likvida medel vid periodens början 18 703 571 13 502 293 7 053 497

Årets kassaflöde -16 074 405 5 201 278 6 448 796

Kursdifferens i likvida medel 0 18 0

Likvida medel vid periodens slut 2 629 166 18 703 571 13 502 293
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ADRESSER

Emittent
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Medicon Village 
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
Telefon: +46 (0)46-15 21 00

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-761 22 30

Revisor
Dillon International AB
Slottsgatan 2
SE-200 72 Malmö
Telefon: +46 (0)40-645 32 00

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-402 90 00


