
CLS är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och erbjuder TRANBERG Thermal Therapy System för laserablation med hög precision och noggrannhet för 
användning vid krävande minimalinvasiva bildstyrda ablativa behandlingar inom Neurokirurgi, Urologi och Onkologi. Bolagets produkter är godkända i Europa och 
86$�LQRP�GH�DQY¿QGQLQJV��RFK�LQGLNDWLRQVRPUÀGHQ�VRP�FHUWLƬNDWHQ�DQJHU�RFK�EHURHQGH�SÀ�PDUNQDG�LQIDWWDU�GHVVD�/DVHU�,QWHUVWLWLDO�7KHUPDO�7KHUDS\��/,77��IÑU�ORNDO�
DEODWLY�EHKDQGOLQJ�DY�EHQLJQ�RFK�PDOLJQ�PMXN�Y¿YQDG�VÀVRP�KM¿UQWXPÑUHU��HSLOHSVL�RFK�SURVWDWDFDQFHU�VDPW�%RODJHWV�HJHQXWYHFNODGH�DEODWLRQVSURWRNROO��LP,/7®, för 
EHKDQGOLQJ�DY�DYDQFHUDG�FDQFHU��LP,/7®�KDU�L�SUH�NOLQLVND�VWXGLHU�YLVDW�SÀ�LPPXQVWLPXOHULQJ�PHG�DEVNRSDO�EHKDQGOLQJVHƪHNW��GYV�V\VWHPLVN�WXPÑUSÀYHUNDQ�

Finansinspektionen godkände detta EU-tillväxtprospekt den 8 april 2021. EU-tillväxtprospektet är giltigt i tolv 
månader från datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till EU-tillväxtprospektet i fall 
av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter 
utgången av EU-tillväxtprospektets giltighetstid.

Skonsam och säker 
behandling av cancertumörer

Inbjudan till teckning av Units
Företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 

Som aktieägare i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kommer du att erhålla uniträtter. Observera att 
uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. 

För att inte uniträtterna ska gå förlorade måste innehavaren antingen: 
• sälja de uniträtter som inte avses nyttjas senast den 26 april 2021; eller 
• nyttja uniträtterna för att teckna nya Units senast den 28 april 2021.

1RWHUD�DWW��L��DNWLH¿JDUH�HQGDVW�NDQ�Q\WWMD�XQLWU¿WWHU�RFK�WHFNQD�IÑU�Q\D�8QLWV�L�HQOLJKHW�PHG�WLOO¿PSOLJD�Y¿UGHSDSSHUV�
ODJVWLIWQLQJDU�RFK��LL��DNWLH¿JDUH�PHG�IÑUYDOWDUHJLVWUHUDGH�LQQHKDY��G�Y�V��L�GHSÀ��L�EDQN�HOOHU�Y¿UGHSDSSHUVLQVWLWXW��PÀVWH�
teckna nya Units genom respektive förvaltare.
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Viktig information till investerare

'HWWD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNW��qEU-tillväxtprospektetq��KDU�XSSU¿WWDWV�PHG�
DQOHGQLQJ�DY�&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%�V��SXEO��LQEMXGDQ�WLOO�WHFNQLQJ�DY�
8QLWV�PHG�IÑUHWU¿GHVU¿WW�IÑU�EHƬQWOLJD�DNWLH¿JDUH��qFöreträdesemissionenq�HOOHU�
qErbjudandetq���0HG�qCLSq�HOOHU�qBolagetq�DYVHV��EHURHQGH�SÀ�VDPPDQKDQJHW�&OLQLFDO�
/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%��SXEO���RUJ�QU���������������HWW�VYHQVNW�SXEOLNW�DNWLHERODJ��
5HGH\H�$NWLHERODJ��RUJ�QU��������������qRedeyeq��¿U�ƬQDQVLHOO�UÀGJLYDUH�WLOO�%RODJHW�
i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i EU-tillväxtprospektet 
K¿UUÑU�IUÀQ�%RODJHW�IULVNULYHU�VLJ�5HGH\H�IUÀQ�DOOW�DQVYDU�L�IÑUKÀOODQGH�WLOO�EHƬQWOLJD�HOOHU�
blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifter i EU-tillväxtprospektet.

'HQ����PDUV������JRGN¿QGH�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�L�&/6�VW\UHOVHQV�EHVOXW�IUÀQ�GHQ�
���IHEUXDUL������RP�DWW�JHQRPIÑUD�HQ�Q\HPLVVLRQ�RP�KÑJVW������������8QLWV��
EHVWÀHQGH�DY�DNWLHU�RFK�WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�72��RFK�VHULH�72���9LGDUH�KDU�
styrelsen, i händelse av överteckning i Företrädesemissionen, möjlighet att, med stöd 
DY�EHP\QGLJDQGH�IUÀQ�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�GHQ����PDUV������RP�DWW�EHVOXWD�RP�HQ�
±YHUWHFNQLQJVRSWLRQ�VRP�JHU�PÑMOLJKHW�DWW�HPLWWHUD�\WWHUOLJDUH�����������Q\D�8QLWV�
�qÖverteckningsoptionenq��PRWVYDUDQGH����SURFHQW�DY�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��'H�
8QLWV�VRP�HUEMXGV�L�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�EHQ¿PQV�K¿UHIWHU��qUnitsq��RFK�EHWDOGD�
WHFNQDGH�8QLWV�EHQ¿PQV�qBTUq���9LG�K¿QYLV�QLQJDU�WLOO�qNasdaq First North Growth 
Marketq�DYVHV�GHQ�PXOWLODWHUDOD�KDQGHOVSODWW�IRUPHQ�VRP�EHGULYV�DY�1DVGDT�
6WRFNKROP�$%��RFK�YLG�K¿QYLVQLQJ�WLOO�qEuroclear Swedenq�ÀV\IWDV�(XURFOHDU�6ZHGHQ�
$%��RUJ�QU���������������

%RODJHWV�%�DNWLH�¿U�XSSWDJHQ�WLOO�KDQGHO�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW��HWW�
Y¿UGHSDSSHUVERODJ�XQGHU�)LQDQVLQVSHNWLRQHQV�WLOOV\Q��1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�
0DUNHW�¿U�HQ�DOWHUQDWLY�PDUNQDGVSODWV�VRP�GULYV�DY�GH�ROLND�EÑUVHUQD�VRP�GULYV�
DY�1DVGDT��(Q�DOWHUQDWLY�PDUNQDGVSODWV�KDU�LQWH�VDPPD�MXULGLVND�VWDWXV�VRP�HQ�
reglerad marknad och ett stort antal av de regler som gäller för bolag noterade 
på reglerad marknad gäller inte för bolag vars aktier är upptagna till handel på en 
KDQGHOVSODWWIRUP��%RODJ�VRP�¿U�QRWHUDGH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�
KDU�IÑUEXQGLW�VLJ�DWW�IÑOMD�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHWV�QRWHULQJVDYWDO��YLONHW�
bland annat syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden 
får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan 
SÀYHUND�ERODJHQV�DNWLHNXUV��+DQGHOQ�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�VNHU�L�HWW�
elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer 
VRP�¿U�DQVOXWQD�WLOO�1RUGLF�*URZWK�0DUNHW��'HW�LQQHE¿U�DWW�GHQ�VRP�YLOO�NÑSD�RFK�V¿OMD�
DNWLHU�VRP�¿U�QRWHUDGH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�DQY¿QGHU�VLQ�YDQOLJD�EDQN�
eller fondkommissionär.

EU-tillväxtprospektet har godkänts av Finansinspektionen såsom behörig myndighet 
HQOLJW�.RPPLVVLRQHQV�GHOHJHUDGH�IÑURUGQLQJ��(8�����������RFK�DUWLNHO����L�
(XURSDSDUODPHQWHWV�RFK�UÀGHWV�IÑURUGQLQJ��(8�������������qProspektförordningenq���
Finansinspektionen godkänner enbart EU-tillväxtprospektet i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i 
Prospektförordningen och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd 
för den emittent som avses i EU-tillväxtprospektet. Detta godkännande innebär inte att 
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. För EU-
tillväxtprospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av EU-tillväxtprospektet och 
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, 
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Erbjudandet i Företrädesemissionen riktar sig inte till allmänheten i något annat land än 
Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
U¿WW��,QJHQ�ÀWJ¿UG�KDU�YLGWDJLWV�HOOHU�NRPPHU�DWW�YLGWDV�L�QÀJRQ�DQQDQ�MXULVGLNWLRQ�¿Q�
Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, 
spridning av detta EU-tillväxtprospekt eller något annat material hänförligt till Bolaget 
i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av Units i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av detta EU-tillväxtprospekt 
åläggs av Bolaget att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Bolaget tar 
inte något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett 
om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. De Units som 
emitteras i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras 
HQOLJW�GHQ�YLG�YDU�WLG�J¿OODQGH�8�6��6HFXULWLHV�$FW�IUÀQ�������qSecurities Actq��HOOHU�
av någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA 
om inte sådana Units är registrerade under Securities Act eller ett undantag från 
registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt. Alla erbjudanden och försäljningar 
av Units kommer att göras i enlighet med Regulation S i Securities Act. De Units som 
omfattas av Företrädesemissionen får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat 
sätt överlåtas i USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion 
som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överensstämmelse med 
WLOO¿PSOLJ�GHOVWDWOLJ�Y¿UGHSDSSHUVODJVWLIWQLQJ��0ÀQJIDOGLJDQGH�RFK�VSULGQLQJ�DY�KHOD�
eller delar av detta EU-tillväxtprospekt i USA och röjande av dess innehåll är förbjudet. 
De Units som omfattas av Företrädesemissionen har inte godkänts av vare sig federal 
eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller annan amerikansk myndighet. 
,QWH�KHOOHU�KDU�QÀJRQ�VÀGDQ�P\QGLJKHW�EHNU¿IWDW�ULNWLJKHWHQ�HOOHU�WLOOIÑUOLWOLJKHWHQ�L�GHWWD�
EU-tillväxtprospekt. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

'HWWD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNW�GLVWULEXHUDV�RFK�ULNWDU�VLJ�HQGDVW�WLOO��L��SHUVRQHU�VRP�EHƬQQHU�
VLJ�XWDQIÑU�6WRUEULWDQQLHQ�HOOHU��LL��WLOO�SURIHVVLRQHOOD�LQYHVWHUDUH�VRP�RPIDWWDV�DY�DUWLNHO�
�������L�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�DQG�0DUNHWV�$FW�������)LQDQFLDO�3URPRWLRQ���qOrdernq��HOOHU�
�LLL��NDSLWDOVWDUND�HQKHWHU��(QJ��high net-worth entities��HQOLJW�DUWLNHO���������D��WLOO��G��

L�2UGHUQ��RFK�DQGUD�SHUVRQHU�WLOO�YLOND�GHW�ODJOLJHQ�NDQ�GHOJHV��DOOD�VÀGDQD�SHUVRQHU�
EHQ¿PQV�JHPHQVDPW�qUHOHYDQWD�SHUVRQHUq���'HWWD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNW�ULNWDU�VLJ�HQGDVW�
till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte 
är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta EU-
tillväxtprospekt avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast 
riktas till relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden och resultatprognos 
EU-tillväxtprospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. 
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och 
händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, 
LQQHKÀOOHU�IRUPXOHULQJDU�VRP�qDQWDUq��qDQVHUq��qDYVHUq��qEHGÑPHUq��qEHU¿NQDUq��qERUGHq��
qEÑUq��qHQOLJW�XSSVNDWWQLQJDUq��qIÑUXWVHUq��qIÑUXWV¿JHUq��qIÑUY¿QWDUq��qKDU�ÀVLNWHQq��
qNDQq��qNRPPHU�DWWq��qSODQHUDUq��qSODQO¿JJHUq��qSRWHQWLHOOq��qSURJQRVWL�VHUDUq��qVNXOOH�
NXQQDq��qVÀYLWW�N¿QWq��qWURUq�HOOHU�OLNQDQGH�XWWU\FN��G¿U�DYVLNWHQ�¿U�DWW�LGHQWLƬHUD�
ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framförallt, uttalanden och åsikter i 
(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW�VRP�EHKDQGODU�NRPPDQGH�HNRQRPLVN�DYNDVWQLQJ��SOD�QHU�RFK�
förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet 
samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör 
Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden som görs 
SÀ�JUXQGYDO�DY�YDG�%RODJHW�N¿QQHU�WLOO��6ÀGDQD�IUDPÀWULNWDGH�XWWD�ODQGHQ�SÀYHUNDV�
av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, 
LQNOXVLYH�%RODJHWV�NDVVDƮÑGH��ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�RFK�UÑUHOVHUHVXOWDW��NRPPHU�DWW�
skilja sig från resultaten, eller inte uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller 
underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden, eller visar sig vara mindre 
gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller 
beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte 
sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och det rekommenderas 
VWDUNW�DWW�O¿VD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��LQNOXVLYH�IÑOMDQGH�DYVQLWW��qSammanfattningq��
qRiskfaktorerq��qStrategi, resultat och företagsklimatq�RFK�qFinansiell information och 
nyckeltalq��VRP�LQQHKÀOOHU�PHU�GHWDOMHUDGH�EHVNULYQLQJDU�DY�IDNWRUHU�VRP�NDQ�SÀYHUND�
%RODJHWV�YHUNVDPKHW�RFK�PDUNQDGHQ�G¿U�GHW�¿U�YHUNVDPW��9DUNHQ�%RODJHW��HOOHU�5HGH\H�
kan lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna, eller 
KXUXYLGD�GH�IÑUXWVSÀG�GD�XWYHFNOLQJDUQD�IDNWLVNW�NRPPHU�DWW�LQWU¿ƪD�

0HG�DQOHGQLQJ�DY�GH�ULVNHU��RV¿NHUKHWHU�RFK�DQWDJDQGHQ�VRP�VDPPDQK¿QJHU�PHG�
framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i EU-tillväxtprospektet nämnda 
IUDPWLGD�K¿QGHOVHUQD�LQWH�NRPPHU�DWW�LQWU¿ƪD��'H�IUDPÀWULNWDGH�XSSVNDWWQLQJDU�RFK�
förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i EU-
tillväxtprospektet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller 
K¿QGHOVHU�NDQ�VNLOMD�VLJ�L�EHW\GDQGH�JUDG�IUÀQ�YDG�VRP�DQJHWWV�L�VÀGDQD�XWWD�ODQGHQ�
WLOO�IÑOMG�DY��XWDQ�EHJU¿QVQLQJ��¿QGULQJDU�DY�DOOP¿QQD�HNRQRPLVND�IÑUKÀO�ODQGHQ��
framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade 
U¿QWHQLYÀHU��¿QGUDGH�YDOXWDNXUVHU��¿QGUDGH�NRQNXUUHQVQLYÀHU��¿QG�ULQJDU�L�ODJDU�RFK�
förordningar samt förekomsten av olyckor eller skador. 

(IWHU�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHWV�RƪHQWOLJJÑUDQGH�ÀWDU�VLJ�YDUNHQ�%RODJHW�HOOHU�5HGH\H��
RP�GHW�LQWH�IÑUHVNULYV�HQOLJW�ODJ�HOOHU�L�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHWV�UHJHOYHUN�
IÑU�HPLW�WHQWHU��DWW�XSSGDWHUD�IUDPÀWULNWDGH�XWWDODQGHQ�HOOHU�DQSDVVD�GHVVD�
IUDPÀWULNWD�GH�XWWDODQGHQ�HIWHU�IDNWLVND�K¿QGHOVHU�HOOHU�XWYHFNOLQJDU�

Bransch- och marknadsinformation 
EU-tillväxtprospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till 
Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Om inte annat 
DQJHV�¿U�VÀGDQ�LQIRUPDWLRQ�EDVHUDG�SÀ�%RODJHWV�DQDO\V�DY�ƮHUD�ROLND�N¿OORU�

,�EUDQVFKSXEOLNDWLRQHU�HOOHU�UDSSRUWHU�DQJHV�YDQOLJHQ�DWW�LQIRUPDWLRQ�VRP�ÀWHUJHV�
däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten och 
IXOOVW¿QGLJKHWHQ�L�VÀGDQ�LQIRUPDWLRQ�NDQ�LQWH�JDUDQWHUDV��9DUNHQ�%RODJHW�HOOHU�
5HGH\H�KDU�YHULƬHUDW�LQIRUPDWLRQHQ��RFK�NDQ�G¿UIÑU�LQWH�JDUDQWHUD�NRUUHNWKHWHQ��L�
GHQ�EUDQVFK��RFK�PDUNQDGVLQIRUPDWLRQ�VRP�ƬQQV�L�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW�RFK�VRP�KDU�
hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller -rapporter. Sådan information 
är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och 
subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och 
WUDQVDNWLRQHU�VRP�ERUGH�LQNOXGHUDV�L�GHQ�UHOHYDQ�WD�PDUNQDGHQ��EÀGH�DY�GH�VRP�XWIÑU�
undersökningar och de som tillfrågats. Såvitt Bolaget känner till och enligt de slutsatser 
Bolaget kan dra från annan information som publicerats av dessa tredje parter har inga 
omständigheter utelämnats som skulle leda till att den återgivna informationen är 
oriktig eller missvisande.

EU-tillväxtprospektet innehåller också uppskattningar av marknadsdata och 
information härledd därifrån, och som inte kan inhämtas från publikationer av 
PDUNQDGV�XQGHUVÑNQLQJVLQVWLWXWLRQHU�HOOHU�QÀJUD�DQGUD�REHURHQGH�N¿OORU��6ÀGDQ�
information har tagits fram av CLS baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna 
LQWHUQD�XSSVNDWWQLQJDU��,�PÀQJD�IDOO�ƬQQV�GHW�LQWH�QÀJRQ�SXEOLN�WLOOJ¿QJOLJ�LQIRUPDWLRQ�
RFK�VÀGDQD�PDUNQDGVGDWD�IUÀQ�H[HPSHOYLV�EUDQVFKRU�JDQLVDWLRQHU��P\QGLJKHWHU�
eller andra organisationer och institutioner. Bolaget anser att dess uppskattningar av 
marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge investerare en 
bättre förståelse av såväl branschen i vilken Bolaget verkar som Bolagets ställning inom 
EUDQVFKHQ��,QIRUPDWLRQ�IUÀQ�WUHGMH�PDQ�KDU�ÀWHUJHWWV�NRUUHNW�RFK�VÀYLWW�%RODJHW�N¿QQHU�
till och kan utröna av sådan information har inga sakförhållanden utelämnats som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.
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Investerare bör ta del av all den information som införlivas i EU-
tillväxtprospektet genom hänvisning och informationen, till vilken 
hänvisning sker, ska läsas som en del av EU-tillväxtprospektet. 
Informationen som anges i nedan angivna dokument ska anses införlivad 
i EU-tillväxtprospektet genom hänvisning. Kopior av EU-tillväxtprospektet 
och de handlingar som införlivats genom hänvisning hålls tillgängliga 
på Bolagets webbplats, www.clinicallaser.se och kan även erhållas av 
Bolaget vid Bolagets huvudkontor med adress: Scheelevägen 2, 223 81 
Lund, Sverige. De delar av dokumenten som inte hänvisas till nedan är 
antingen inte relevanta för investerarna eller så återges motsvarande 
information på en annan plats i EU-tillväxtprospektet.

Observera att informationen på CLS hemsida, eller andra webbplatser 
till vilka hänvisning görs, inte ingår i EU-tillväxtprospektet såvida inte 
denna information införlivas i EU-tillväxtprospektet genom hänvisningar. 
Informationen på Bolagets hemsida, eller webbplatser till vilka 
hänvisas i EU-tillväxtprospektet, har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. 
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Inledning

1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod
(UEMXGDQGHW�RPIDWWDU�8QLWV��YLOND�EHVWÀU�DY�WYÀ�%�DNWLHU�L�&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%��SXEO��VDPW�WYÀ�YHGHUODJVIULD�WHFN-
QLQJVRSWLRQHU��HQ�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��RFK�HQ�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72���$NWLHUQD�KDU�,6,1�NRG�6(������������
7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��KDU�,6,1�NRG�6(�����������RFK�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��KDU�,6,1�NRG�
6(�����������

1.2 Identitet, LEI-kod och kontaktuppgifter
%RODJHWV�ƬUPD�¿U�&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%��SXEO���PHG�KDQGHOVEHWHFNQLQJ�&/6�%��RUJDQLVDWLRQVQXPPHU��������
�����RFK�/(,�NRG�������7+�2�'����2�����
Bolagets kontaktuppgifter är:
Clinical Laserthermia Systems AB
6FKHHOHY¿JHQ�����������/XQG
E-post: info@clinicallaser.se  Tel: ����������������

1.3 Uppgifter om behörig myndighet som godkänt EU-tillväxtprospektet
EU-tillväxtprospektet har granskats och godkänts av 
Finansinspektionen
%R[�����
�������6WRFNKROP
Tel: ���������������������Hemsida:�ZZZ�Ƭ�VH

1.4 Datum för godkännande av EU-tillväxtprospektet
EU-tillväxtprospektet godkändes den 8 april 2021.

1.5 Varning
Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till detta EU-tillväxtprospekt och alla beslut om att investera i värde-
SDSSHUQD�EÑU�JUXQGDV�SÀ�DWW�LQYHVWHUDUHQ�VWXGHUDU�KHOD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��,QYHVWHUDUHQ�NDQ�IÑUORUD�KHOD�HOOHU�GHODU�DY�VLWW�
investerade kapital. 

Om ett yrkande relaterat till informationen i detta EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt 
nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli ålagd att betala kostnaden för att översätta detta EU-tillväxtprospekt innan de 
rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklu-
sive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de 
andra delarna av detta EU-tillväxtprospekt eller om den tillsammans med andra delar av detta EU-tillväxtprospekt inte ger den 
nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperna. 

Nyckelinformation om emittenten

2.1 Information om emittenten
&/6�¿U�HWW�VYHQVNW�SXEOLNW�DNWLHERODJ�VRP�UHJLVWUHUDGHV�GHQ����MXQL������RFK�YDUV�YHUNVDPKHW�EHGULYV�HQOLJW�VYHQVN�U¿WW��
%RODJHWV�DVVRFLDWLRQVIRUP�UHJOHUDV�DY�GHQ�VYHQVND�DNWLHERODJVODJHQ�������������6W\UHOVHQ�KDU�VLWW�V¿WH�L�/XQG�G¿U�¿YHQ�
YHUNVDPKHWHQ�EHGULYV��%RODJHWV�WLOOIÑURUGQDGH�YHUNVW¿OODQGH�GLUHNWÑU�¿U�'DQ�-��0RJUHQ�

CLS är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och erbjuder TRANBERG Thermal Therapy System för laserablation med hög 
precision och noggrannhet för användning vid krävande minimalinvasiva bildstyrda ablativa behandlingar inom Neurokirurgi, 
Urologi och Onkologi. Bolagets produkter är godkända i Europa och USA inom de användnings- och indikationsområden 
VRP�FHUWLƬNDWHQ�DQJHU�RFK�EHURHQGH�SÀ�PDUNQDG�LQIDWWDU�GHVVD�/DVHU�,QWHUVWLWLDO�7KHUPDO�7KHUDS\��/,77��IÑU�ORNDO�
ablativ behandling av benign och malign mjuk vävnad såsom hjärntumörer, epilepsi och prostatacancer samt Bolagets 
HJHQXWYHFNODGH�DEODWLRQVSURWRNROO��LP,/7®��IÑU�EHKDQGOLQJ�DY�DYDQFHUDG�FDQFHU��LP,/7® har i pre-kliniska studier visat på 
LPPXQVWLPXOHULQJ�PHG�DEVNRSDO�EHKDQGOLQJVHƪHNW��GYV�V\VWHPLVN�WXPÑUSÀYHUNDQ��LP,/7®-metoden bygger på professor 
.DUO�*ÑUDQ�7UDQEHUJV�IRUVNQLQJ�RFK�DQY¿QGV�SDOOLDWLYW��V\PSWRPOLQGUDQGH��HOOHU�SRWHQWLHOOW�NXUDWLYW��ERWDQGH��

6ÀYLWW�VW\UHOVHQ�N¿QQHU�WLOO�ƬQQV�GHW�LQJD�NRQWUROOHUDQGH�DNWLH¿JDUH�HOOHU�QÀJUD�DNWLH¿JDUDYWDO�HOOHU�DQGUD�ÑYHUHQVNRPPHOVHU�
PHOODQ�QÀJUD�DNWLH¿JDUH�L�%RODJHW�VRP�V\IWDU�WLOO�DWW�JHPHQVDPW�XWÑYD�LQƮ\WDQGH�ÑYHU�%RODJHW��6ÀYLWW�VW\UHOVHQ�N¿QQHU�
WLOO�ƬQQV�GHW�LQWH�KHOOHU�QÀJUD�ÑYHUHQVNRPPHOVHU�HOOHU�PRWVYDUDQGH�DYWDO�VRP�NDQ�NRPPD�DWW�OHGD�WLOO�DWW�NRQWUROOHQ�ÑYHU�
Bolaget förändras. 
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2.1 Finansiell nyckelinformation
1HGDQ�SUHVHQWHUDV�XWYDOG�ƬQDQVLHOO�KLVWRULN�L�VDPPDQGUDJ�K¿PWDW�IUÀQ�&/6�UHYLGHUDGH�ÀUVUHGRYLVQLQJDU�IÑU������RFK������
RFK�%RODJHWV�RUHYLGHUDGH�GHOÀUVUDSSRUW�IÑU�SHULRGHQ���MDQXDUL������s����GHFHPEHU�������%RODJHWV�U¿NHQVNDSHU�XSSU¿WWDV�L�
HQOLJKHW�PHG� UVUHGRYLVQLQJVODJHQ�� 5/���,QWHUQDWLRQDO�)LQDQFLDO�5HSRUWLQJ�6WDQGDUGV��,)56��UHVSHNWLYH�,$6����

Nyckeltal
'H�Q\FNHOWDO�VRP�SUHVHQWHUDV�QHGDQ�¿U�LQWH�GHƬQLHUDGH�HQOLJW�&/6�WLOO¿PSDGH�UHGRYLVQLQJVUHJOHU�IÑU�ƬQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ��
&/6�EHGÑPHU�DWW�Q\FNHOWDOHQ�JHU�HQ�E¿WWUH�IÑUVWÀHOVH�IÑU�%RODJHWV�HNRQRPLVND�WUHQGHU��1\FNHOWDOHQ��VÀVRP�&/6�KDU�GHƬQLH-
UDW�GHVVD��EÑU�LQWH�M¿PIÑUDV�PHG�DQGUD�ERODJV�Q\FNHOWDO�VRP�KDU�VDPPD�EHQ¿PQLQJ�GÀ�GHƬQLWLRQHUQD�NDQ�VNLOMD�VLJ�ÀW�

2020-01-01
-2020-12-31

12 mån.
Ej Reviderad

2019-01-01
-2019-12-31

12 mån.
Reviderad

2018-01-01
-2018-12-31

12 mån.
Reviderad

1HWWRRPV¿WWQLQJ��6(.� ����� ����� 1 808

5ÑUHOVHUHVXOWDW��6(.� ������� ������� �������

3HULRGHQV�UHVXOWDW��6(.� ������� ������� �������

7RWDOD�WLOOJÀQJDU��6(.� ������ ������ ������

7RWDOW�HJHW�NDSLWDO��6(.� ������ ����� ������

1HWWRNDVVDƮÑGHQ�IUÀQ�GHQ�OÑSDQGH�YHUNVDPKHWHQ��6(.� ������� ������� �������

1HWWRNDVVDƮÑGHQ�IUÀQ�LQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ��6(.� ���� ��� ������

1HWWRNDVVDƮÑGHQ�IUÀQ�ƬQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ��6(.� ������ ������ ������

6ROLGLWHW���� �� 18 ��

.DVVDOLNYLGLWHW���� �� 28 ���

)ÑU¿QGULQJ�L�HJHW�NDSLWDO���� ��� ��� ��

5HVXOWDW�HIWHU�ƬQDQVLHOOD�SRVWHU��6(.� ������� ������� �������

2.3 +XYXGVDNOLJD�ULVNHU�VRP�¿U�VSHFLƬND�IÑU�%RODJHW
Risker kopplade till myndighetsgodkännanden
Bolagets verksamhet är beroende av att Bolagets produkter och metoder godkänns av relevanta myndigheter efter genom-
förande av pre-kliniska och kliniska prövningar och tester. En förutsättning för att Bolaget framgångsrikt ska kunna bedriva 
VLQ�YHUNVDPKHW�¿U�DWW�%RODJHW�EÀGH�O\FNDV�HUKÀOOD�RFK�EHKÀOOD�EHƬQWOLJD�JRGN¿QQDQGHQ��(8�V�UHJHOYHUN�IÑU�PHGLFLQWHNQLVND�
SURGXNWHU�JHQRPJÀU�IÑU�QXYDUDQGH�RPIDWWDQGH�IÑU¿QGULQJDU�RFK�GHW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�GHW�IUDPWLGD�UHJHOYHUNHW�QHJDWLYW�SÀ-
YHUNDU�&/6�PÑMOLJKHWHU�DWW�HUKÀOOD�HOOHU�EHKÀOOD�UHOHYDQWD�P\QGLJKHWVJRGN¿QQDQGHQ��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�\WWHUOLJDUH�NOLQLVND�
prövningar och myndighetsbeslut inte utfaller till Bolagets fördel eller att sådana beslut meddelas för till exempel ett mer 
begränsat användningsområde än förväntat eller inte alls, vilket kan det leda till en väsentligt försämrad intäktspotential 
IÑU�GHW�VSHFLƬND�SURMHNWHW�RFK�IÑU�%RODJHW�VDPW�YDUD�IÑUHQDW�PHG�EHW\GDQGH�NRVWQDGHU��'HW�NDQ�¿YHQ�OHGD�WLOO�DWW�%RODJHWV�
tvingas lägga ner hela, eller delar av, sin verksamhet.
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2.3 Risker kopplade till ersättningssystem
Prissättningen av Bolagets produkter påverkas av nationella ersättningssystem, särskilt i USA, och att nationella försäkringssys-
tem godkänner CLS behandlingsmetoder. Bolagets framgång beror därmed delvis på i vilken utsträckning Bolagets produkter 
lyckas erhålla godkännanden från försäkringsbolag. Exempelvis täcks behandling av prostatacancer med FLA idag, med få un-
dantag, inte av ersättning från försäkringssystem, vilket kan innebära att FLA väljs bort eller ersätts av andra behandlingar. Den 
DPHULNDQVND�PDUNQDGHQ�IÑUY¿QWDV�ÀU������VWÀ�IÑU�FLUND����SURFHQW�DY�%RODJHWV�DGUHVVHUEDUD�JOREDOD�PDUNQDG�RFK�¿U�V¿UVNLOW�
viktig för Bolagets framtida möjligheter att generera intäkter. Om ersättning från försäkringssystemen inte är tillräcklig eller 
begränsas på vissa marknader kommer det ha negativ påverkan på Bolagets eller dess samarbetspartners möjligheter att sälja 
Bolagets produkter med tillräcklig lönsamhet, vilket kan påverka Bolagets intjäningsförmåga och framtida försäljningstillväxt. 
)ÑU�GHW�IDOO�GHVVD�ULVNHU�LQWU¿ƪDU�EHURU�RPIDWWQLQJHQ�DY�GH�QHJDWLYD�NRQVHNYHQVHUQD�IU¿PVW�SÀ�SDWLHQWHQV�YLOMD�DWW�VM¿OY�EHNRVWD�
CLS behandlingsmetoder samt Bolagets möjlighet att generera intäkter på andra marknader.

Risker kopplade till Bolagets immateriella rättigheter
CLS utveckling och potentiella framgång beror till viss del på Bolagets möjlighet att erhålla och bibehålla kommersiellt skydd 
IÑU�VLQD�SURGXNWHU�RFK�PHWRGHU��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHWV�SDWHQW�LQWH�NRPPHU�DWW�XWJÑUD�HWW�IXOOJRWW�NRPPHUVLHOOW�VN\GG�
i framtiden. Om det kommersiella skyddet i framtiden inte visar sig vara fullgott kan det leda till lägre eller helt uteblivna 
LQW¿NWHU��9LGDUH�ƬQQV�GHW�HQ�ULVN�DWW�&/6�EHƬQWOLJD�SDWHQW�XWV¿WWV�IÑU�SDWHQWLQWUÀQJ�IUÀQ�DQGUD�DNWÑUHU�HOOHU�DWW�&/6�XWQ\WWMDU�
eller påstås utnyttja produkter, metoder eller substanser som är patentskyddade av en annan part och att ägaren av dessa 
patent därmed anklagar Bolaget för patentintrång, vilket skulle kunna leda till att Bolaget tvingas upphöra med delar av sin 
verksamhet och att CLS planerade marknadsetablering, helt eller delvis, uteblir. Risker kopplade till Bolagets immateriella 
rättigheter är således betydande för Bolaget.

5LVNHU�NRSSODGH�WLOO�%RODJHWV�NRQWLQXHUOLJD�ƬQDQVLHULQJVEHKRY
Bolaget har inte fullt ut börjat marknadsföra sina produkter och marknadens acceptans för Bolagets produkter har ännu 
inte bekräftats fullt ut. Det kan dröja innan Bolagets produkter genererar intäkter som täcker Bolagets löpande kostnader. 
%RODJHW�¿U�G¿UIÑU�¿YHQ�IRUWV¿WWQLQJVYLV�EHURHQGH�DY�DWW�DQVNDƪD�NDSLWDO�IÑU�DWW�ƬQDQVLHUD�SÀJÀHQGH�RFK�SODQHUDGH�NOLQLVND�
VWXGLHU��VÀVRP�GHQ�SODQHUDGH�PXOWLFHQWHUVWXGLHQ��2P�&/6�PLVVO\FNDV�PHG�DWW�DQVNDƪD�WLOOU¿FNOLJW�NDSLWDO�SÀ�IÑUGHODNWLJD�YLOO-
NRU��HOOHU�ÑYHUKXYXGWDJHW��VNXOOH�GHW�NXQQD�PHGIÑUD�DWW�%RODJHW�EHKÑYHU�DFFHSWHUD�HQ�G\UDUH�ƬQDQVLHULQJVOÑVQLQJ��JHQRP-
föra emissioner med betydande rabatt och stor utspädning, leda till att Bolaget tvingas prioritera ett fåtal projekt eller, helt 
eller delvis, upphöra med sin verksamhet. 

Nyckelinformation om värdepapperna

3.1 Information on värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy
$QWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�IÑUH�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�XSSJÀU�WLOO�������������YDUDY���������$�DNWLHU�RFK������������%�DNWLHU��
$NWLHUQD�¿U�GHQRPLQHUDGH�L�6(.�RFK�HQYDU�PHG�HWW�NYRWY¿UGH�RP�FLUND��������6(.��6DPWOLJD�DNWLHU�¿U�HPLWWHUDGH�RFK�IXOOW�
inbetalda.

$NWLHUQD�L�&/6�KDU�HPLWWHUDWV�L�HQOLJKHW�PHG�DNWLHERODJVODJHQ�������������6DPWOLJD�U¿WWLJKHWHU�VRP�¿U�IÑUHQDGH�PHG�DNWLHU�
emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfa-
randen som anges i aktiebolagslagen.  Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av 
(XURFOHDU�6ZHGHQ�IÑUGD�DNWLHERNHQ��(Q�$�DNWLH�L�%RODJHW�EHU¿WWLJDU�WLOO�WLR�UÑVWHU��PHGDQ�HQ�%�DNWLH�EHU¿WWLJDU�WLOO�HQ�UÑVW�SÀ�
ERODJVVW¿PPD��9DUMH�DNWLH¿JDUH�KDU�U¿WW�DWW�UÑVWD�IÑU�VDPWOLJD�DNWLHU�VRP�DNWLH¿JDUHQ�LQQHKDU�L�%RODJHW��

Om Bolaget emitterar nya aktier har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag pro 
UDWD�WLOO�GHW�DQWDO�DNWLHU�VRP�LQQHKDV�VHGDQ�WLGLJDUH��SULP¿U�IÑUHWU¿GHVU¿WW���$NWLHU�VRP�LQWH�WHFNQDV�PHG�SULP¿U�IÑUHWU¿GHV-
U¿WW�VND�HUEMXGDV�VDPWOLJD�DNWLH¿JDUH�WLOO�WHFNQLQJ��VXEVLGL¿U�IÑUHWU¿GHVU¿WW���%HVOXWDU�%RODJHW�DWW�JH�XW�DNWLHU�HQGDVW�DY�VHULH�
A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de äger. Bolagsstämman, eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, kan dock besluta om avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier i CLS ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella 
överskott i händelse av likvidation. 

CLS är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är 
G¿UIÑU�LQWH�SODQHUDG�IÑU�GH�NRPPDQGH�ÀUHQ��,�IUDPWLGHQ�Q¿U�%RODJHWV�UHVXOWDW�RFK�ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�VÀ�PHGJHU��NDQ�XWGHO-
ning bli aktuell. CLS har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.
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3.2 Plats för handel med värdepapperen
&/6�%�DNWLHU�¿U�IÑUHPÀO�IÑU�KDQGHO�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW��YLONHW�¿U�HQ�DOWHUQDWLY�PDUNQDGVSODWV�VRP�LQWH�KDU�
samma juridiska status som en reglerad marknad och regleras av ett särskilt regelverk. De nyemitterade aktierna i Erbju-
GDQGHW�VDPW�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��RFK�VHULH�72��NRPPHU�DWW�WDV�XSS�WLOO�KDQGHO�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�
0DUNHW�L�VDPEDQG�PHG�DWW�DNWLHUQD�L�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�UHJLVWUHUDV�DY�%RODJVYHUNHW�

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av
(M�WLOO¿PSOLJW��9¿UGHSDSSHUHQ�RPIDWWDV�LQWH�DY�JDUDQWLHU�

3.4 +XYXGVDNOLJD�ULVNHU�VRP�¿U�VSHFLƬND�IÑU�Y¿UGHSDSSHUHQ
5LVNHU�IÑUNQLSSDGH�PHG�DWW�%RODJHW�¿U�HWW�WLOOY¿[WERODJ
CLS är ett tillväxtbolag och eventuella genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon 
XWGHOQLQJ�¿U�G¿UIÑU�LQWH�SODQHUDG�IÑU�GH�NRPPDQGH�ÀUHQ��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHW�DOGULJ�NRPPHU�DWW�NXQQD�O¿PQD�
utdelning, exempelvis om resultaten av Bolagets studier är negativa eller om Bolaget misslyckas att kommersialisera sina 
produkter. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en investerares avkastning vara beroende av aktiekursens utveckling. 
CLS aktie har historiskt haft en hög volatilitet och det är inte säkert att en investerare kan få tillbaka hela eller delar av sitt 
investerade kapital.  

Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet
&/6�JHQRPIÑU�HQ�Q\HPLVVLRQ�DY�8QLWV�PHG�IÑUHWU¿GHVU¿WW�IÑU�EHƬQWOLJD�DNWLH¿JDUH���YHQ�DOOP¿QKHWHQ�KDU�PÑMOLJKHW�DWW�
anmäla intresse.

Avstämningsdag:�'HQ�VRP�SÀ�DYVW¿PQLQJVGDJHQ�GHQ���DSULO������YDU�DNWLH¿JDUH�L�&/6�¿JHU�IÑUHWU¿GHVU¿WW�DWW�WHFNQD�8QLWV�L�
Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla 
XQLWU¿WWHU�YDU�GHQ���DSULO�������)ÑUVWD�GDJ�IÑU�KDQGHO�L�%RODJHWV�%�DNWLH�H[NOXVLYH�U¿WW�DWW�HUKÀOOD�XQLWU¿WWHU�YDU�GHQ���DSULO������

Företrädesrätt:�(Q�EHƬQWOLJ�DNWLH�JHU�WUH�XQLWU¿WWHU�RFK�WMXJR�XQLWU¿WWHU�JHU�U¿WW�DWW�WHFNQD�HQ�8QLW�EHVWÀHQGH�DY�WYÀ�%�DNWL-
HU��HQ�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��RFK�HQ�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��

Teckningsperiod:�7HFNQLQJ�DY�Q\D�8QLWV�VND�VNH�XQGHU�SHULRGHQ�IUÀQ�RFK�PHG����DSULO������WLOO�RFK�PHG�GHQ����DSULO������

Teckningskurs:�����6(.�SHU�8QLW��PRWVYDUDQGH������6(.�SHU�DNWLH��&RXUWDJH�XWJÀU�HM�

Tilldelning: Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat Units med stöd av 
XQLWU¿WWHU��RDYVHWW�RP�WHFNQDUHQ�YDU�DNWLH¿JDUH�SÀ�DYVW¿PQLQJVGDJHQ���L�DQGUD�KDQG�DQGUD�SHUVRQHU�VRP�DQP¿OW�VLJ�IÑU�
teckning av Units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.

Utspädning:�)ÑU�GHW�IDOO�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�IXOOWHFNQDV�NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND��PHG������������DNWLHU��
PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP����SURFHQW�EDVHUDW�SÀ�DQWDOHW�DNWLHU�LQQDQ�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�
YLGK¿QJDQGH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�WLOO�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND�PHG�\WWHUOL-
JDUH������������PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP�FLUND�WLR�SURFHQW�RFK�YLG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�YLGK¿QJDQGH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�
WLOO�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND�PHG������������PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�
RP�FLUND�QLR�SURFHQW��EHU¿NQDW�IÑUH�HYHQWXHOO�WLOOGHOQLQJ�DY�8QLWV�L�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ��9LG�IXOO�WLOOGHOQLQJ�L�±YHUWHFN-
QLQJVRSWLRQHQ�NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�DWW�ÑND�PHG�\WWHUOLJDUH�����������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�WUH�SURFHQW�EHU¿NQDW�HIWHU�)ÑUH-
WU¿GHVHPLVVLRQHQ��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�YLGK¿QJDQGH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�WLOO�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�
DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND�PHG�\WWHUOLJDUH�����������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP�FLUND�HQ�SURFHQW�RFK�YLG�
IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�YLGK¿QJDQGH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�WLOO�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�
DWW�ÑND�PHG�\WWHUOLJDUH�����������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP�FLUND�HQ�SURFHQW�

Kostnader:�9LG�IXOOWHFNQDG�Q\HPLVVLRQ�XSSJÀU�HPLVVLRQVNRVWQDGHU�WLOO�FLUND�����06(.��YDUDY�NRVWQDGHU�IÑU�JDUDQWLÀWDJDQGHQ�
XSSJÀU�WLOO�FLUND�����06(.���,QJD�NRVWQDGHU�IÑU�LQYHVWHUDUH�IÑUHOLJJHU�
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Sammanfattning

4.2 Motiv för Erbjudandet och användning av emissionslikvid
6W\UHOVHQ�EHGÑPHU�DWW�&/6�EHƬQWOLJD�UÑUHOVHNDSLWDO�LQWH�¿U�WLOOU¿FNOLJW�IÑU�DWW�ƬQDQVLHUD�%RODJHWV�UÑUHOVHNDSLWDOEHKRY�RFK�QHG-
anstående åtaganden under den kommande tolvmånadersperioden räknat från dateringen av EU-tillväxtprospektet. Genom 
)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�NDQ�%RODJHW�NRPPD�DWW�WLOOIÑUDV�WRWDOW�FLUND������06(.�HIWHU�DYGUDJ�IÑU�HPLVVLRQVNRVWQDGHU�PHQ�IÑUH�
inlösning av teckningsoptioner. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie 
NDQ�VW\UHOVHQ��IÑU�GHW�IDOO�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�ÑYHUWHFNQDV��NRPPD�DWW�EHVOXWD�RP�HQ�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQ�RP�XSS�WLOO�����
06(.��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��RFK�72��VRP�JHV�XW�L�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�WLOOIÑUV�%RODJHW�
\WWHUOLJDUH�FLUND�������06(.�HIWHU�HPLVVLRQVNRVWQDGHU��EHURHQGH�SÀ�HYHQWXHOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�RFK�
VOXWOLJW�IDVWVW¿OOG�WHFNQLQJVNXUV�IÑU�GH�Q\D�DNWLHU�VRP�NDQ�NRPPD�DWW�WHFNQDV�JHQRP�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD��

Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från Överteckningsoptionen samt utnyttjande av 
WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��RFK�72���NRPPHU�KXYXGVDNOLJHQ�DWW�DQY¿QGDV�IÑU�DWW�IÑU�DWW�VWÑGMD�GHQ�NRPPHUVLHOOD�
lanseringen och marknadsetableringen av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till den ökade satsningen på 
kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod och planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, 
för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas och samtliga åtgärder därför inte kan genomföras, enligt nedanstående 
prioritering:

1. 'ULIWNRVWQDGHU������DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�
2. .OLQLVN�XWYHFNOLQJ������DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�
���0DUNQDGVXWYHFNOLQJ������DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�
���3URGXNWXWYHFNOLQJ������DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�

Tecknings- och garantiåtaganden
&/6�KDU�HUKÀOOLW�JDUDQWLÀWDJDQGH�RP�FLUND����06(.�PRWVYDUDQGH�FLUND����SURFHQW�DY�GHW�LQLWLDOD�HPLVVLRQVEHORSSHW��*DUDQWLÀ-
tagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

,QWUHVVHNRQƮLNWHU
%RODJHW�EHGÑPHU�DWW�GHW�LQWH�IÑUHOLJJHU�QÀJUD�LQWUHVVHNRQƮLNWHU�L�VDPEDQG�PHG�(UEMXGDQGHW�



Kapitelrubrik

EU-tillväxtprospektet har godkänts av Finansinspektionen 
VRP�EHKÑULJ�P\QGLJKHW�HQOLJW�IÑURUGQLQJ��(8�������������
Finansinspektionen godkänner detta EU-tillväxtprospekt enbart i 
så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet 
RFK�NRQVHNYHQV�VRP�DQJHV�L�IÑURUGQLQJ��(8�������������
Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för den 
emittent som avses i EU-tillväxtprospektet eller något slags stöd 
för kvaliteten på värdepapper som avses i EU-tillväxtprospektet. 
,QYHVWHUDUH�XSSPDQDV�DWW�JÑUD�VLQ�HJHQ�EHGÑPQLQJ�DY�
huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier. EU-
tillväxtprospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i 
HQOLJKHW�PHG�DUWLNHO����L�IÑURUGQLQJ��(8������������

Ansvariga personer, information från tredje part och 
godkännande av behörig myndighet

Styrelsen för CLS är ansvarig för innehållet i EU-
tillväxtprospektet. Såvitt styrelsen för CLS känner till 
överensstämmer den information som ges i EU-tillväxtprospektet 
med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle 
kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen i CLS 
består per dagen för EU-tillväxtprospektet av ordförande Hans 
YRQ�&HOVLQJ�VDPW�OHGDPÑWHUQD�0DULND�&URKQV��/DUV�(ULN�(ULNVVRQ��
&DWKHULQH�*LOPRUH�/DZOHVV��5ROI�.LHVVOLQJ��*XQLOOD�6DYULQJ�RFK�
Karl-Göran Tranberg vilka presenteras närmare i avsnittet 
q6W\UHOVH�RFK�OHGDQGH�EHIDWWQLQJVKDYDUHq�

Lund, 8 april 2021
&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%��SXEO�
Styrelsen
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��&DQFHU�,PPXQRWKHUDS\�0DUNHW�E\�7\SH��$SSOLFDWLRQ��(QG�8VHU�
��*OREDO�)RUHFDVW�WR�����������
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Motiv för Erbjudandet

&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV��YDUV�%�DNWLHU�KDQGODV�SÀ�1DVGDT�
)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�PHG�KDQGHOVEHWHFNQLQJ�&/6�%��¿U�
ett medicintekniskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer 
TRANBERG®�7KHUPDO�7KHUDS\�6\VWHP��75$1%(5*�V\VWHPHW��
för bildledd ablation med hög precision, för minimalt invasiv 
behandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent 
HSLOHSVL�RFK�DYDQFHUDG�FDQFHU��%HKRYHW�¿U�VWRUW�IÑU�ƮHU�HƪHNWLYD�
behandlingsalternativ för dessa sjukdomar.

CLS produkter TRANBERG® Thermal Therapy System inklusive 
Thermoguide Workstation har marknadsgodkännande i Europa och 
TRANBERG® Thermal Therapy System, exklusive Thermoguide, i 
USA. Dessa produkter används idag främst för ablation av benign 
mjukvävnadssjukdom och malign tumörsjukdom i tidigt skede, såsom 
lokaliserad prostatacancer.

&/6�KDU�¿YHQ�XWYHFNODW�LP,/7��HWW�DEODWLRQVSURWRNROO�IÑU�EHKDQGOLQJ�DY�
DYDQFHUDG�FDQFHU��LP,/7�E\JJHU�SÀ�SUH�NOLQLVN�IRUVNQLQJ�VRP�YLVDU�SÀ�
V\VWHPLVN�LPPXQUHVSRQV��YLD�H[SRQHULQJ�DY�WXPÑU�VSHFLƬND�DQWLJHQ��
VRP�L�VLQ�WXU�OHGHU�WLOO�DWW�PHWDVWDVHU��VRP�LQWH�EHKDQGODWV�PHG�LP,/7��
NU\PSHU��(Q�VÀ�NDOODG�DEVNRSDO�HƪHNW�

CLS arbetar för att etablera Bolaget och dess varumärken och 
produkter på den globala marknaden med initialt fokus på USA, 
(XURSD�RFK�$VLD�3DFLƬF�RFK�%RODJHW�JHQRPIÑU�HWW�DQWDO�DNWLYLWHWHU�
för att skapa förutsättningar för en stark position på marknaden och 
för att påskynda marknadsetableringen. Genom samarbeten och 
OLFHQVDYWDO�PHG�,PDJH�*XLGHG�7KHUDS\�6$��q,*7q���&OHDUSRLQW�1HXUR�
�q&/37q���WLGLJDUH�05,�,QWHUYHQWLRQV���RFK�6LHPHQV�+HDOWKLQHHUV�
KDU�&/6�XQGHU������RFK������JMRUW�HQ�VWRU�XWYHFNOLQJVVDWVQLQJ�
och uppgraderat sin produktportfölj. Den nya generationen av 
TRANBERG® Thermal Therapy System inklusive Thermoguide 
Workstation kommer att lanseras under 2021 och 2022, i takt med 
att marknadsgodkännande erhålls. Bolagets behandlingsmetod, 
LP,/7®, har i kliniska studier visat lovande resultat och Bolaget har 
beslutat gå vidare med en större klinisk studie för att generera 
SDWLHQWGDWD��VRP�YHWHQVNDSOLJW�NDQ�EHYLVD�EHKDQGOLQJVHƪHNWHQ�

CLS intäkter genereras främst genom försäljning av sterila 
instrument för engångsbruk som används vid varje behandling. 
På sikt ser Bolaget att väsentliga intäkter även kan komma från 
försäljning av TRANBERG®-produkter, klinisk support samt teknisk 
VHUYLFH��3RWHQWLHOOD�NXQGHU�XWJÑUV�DY�RƪHQWOLJD�RFK�SULYDWD�VMXNKXV��
FDQFHUFHQWUD�RFK�DQGUD�RUJDQVSHFLƬND�EHKDQGOLQJVFHQWUD�

Motiv för Företrädesemissionen
6W\UHOVHQ�EHGÑPHU�DWW�%RODJHWV�EHƬQWOLJD�UÑUHOVHNDSLWDO�LQWH�¿U�
WLOOU¿FNOLJW�IÑU�DWW�ƬQDQVLHUD�%RODJHWV�UÑUHOVHNDSLWDOEHKRY�RFK�
nedanstående åtaganden under den kommande tolvmånaders-
perioden räknat från dateringen av EU-tillväxtprospektet. 
Företrädesemissionen genomförs som en del av Bolagets plan för 
HQ�OÀQJVLNWLJ�ƬQDQVLHULQJVOÑVQLQJ�RFK�IÑU�DWW�WLOOIÑUD�GH�UHVXUVHU�VRP�
krävs för att nyttja Bolagets innovativa teknologi och produkter, 
samt de lovande resultat Bolaget sett i sina inledande kliniska 
studier för en kommersiell etablering.

”Företrädesemissionen 
genomförs som en del av 
Bolagets plan för en långsiktig 
ƬQDQVLHULQJVOÑVQLQJ�RFK�IÑU�DWW�
tillföra de resurser som krävs för 
att nyttja Bolagets innovativa 
teknologi och produkter, samt de 
lovande resultat Bolaget sett i 
sina inledande kliniska studier för 
en kommersiell etablering.”
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JDUDQWLÀWDJDQGHQ��VH�DYVQLWWHW�qTeckningsförbindelser och 
garantiåtagandenq�

,QWUHVVHNRQƮLNWHU�L�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ
'HW�IÑUHOLJJHU�LQJD�LQWUHVVHNRQƮLNWHU�HOOHU�SRWHQWLHOOD�
LQWUHVVHNRQƮLNWHU�PHOODQ�VW\UHOVHOHGDPÑWHUQDV�RFK�OHGDQGH�
befattningshavares åtaganden gentemot CLS och deras 
SULYDWD�LQWUHVVHQ�RFK�HOOHU�DQGUD�ÀWDJDQGHQ��GRFN�KDU�ƮHUD�
styrelseledamöter och ledande befattningshavare vissa 
ƬQDQVLHOOD�LQWUHVVHQ�L�&/6�WLOO�IÑOMG�DY�VLQD�GLUHNWD�HOOHU�LQGLUHNWD�
DNWLHLQQHKDY�L�%RODJHW���,�ÑYULJW�KDU�LQJHQ�DQQDQ�VW\UHOVHOHGDPRW�
eller ledande befattningshavare valts eller utsetts till följd av 
en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter.

Rådgivares intressen
5HGH\H�¿U�ƬQDQVLHOO�UÀGJLYDUH�L�VDPEDQG�PHG�
Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget i upprättandet 
DY�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��5HGH\H��VDPW�WLOO�5HGH\H�Q¿UVWÀHQGH�
IÑUHWDJ��KDU�WLOOKDQGDKÀOOLW��RFK�NDQ�L�IUDPWLGHQ�NRPPD�DWW�
WLOOKDQGDKÀOOD��ROLND�ƬQDQVLHOOD��LQYHVWHULQJV���NRPPHUVLHOOD�RFK�
andra tjänster åt CLS för vilka Redeye erhållit, respektive kan 
komma att erhålla, ersättning.

$TXUDW�)RQGNRPPLVVLRQ�$%�¿U�HPLVVLRQVLQVWLWXW�RFK�
$GYRNDWƬUPDQ�9LQJH�¿U�OHJDO�UÀGJLYDUH�ÀW�%RODJHW�L�VDPEDQG�PHG�
Företrädesemissionen.

%RODJHW�EHGÑPHU�DWW�GHW�LQWH�IÑUHOLJJHU�QÀJUD�LQWUHVVHNRQƮLNWHU�
mellan Bolaget och rådgivarna i Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användning 
9LG�IXOOWHFNQDG�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQ�WLOOIÑUV�&/6�FLUND������06(.��
HIWHU�DYGUDJ�IÑU�HPLVVLRQVNRVWQDGHU�RP�FLUND�����06(.��YDUDY�
NRVWQDGHU�IÑU�JDUDQWLÀWDJDQGHQ�RP�WRWDOW�FLUND�����06(.��
men före utnyttjande av teckningsoptioner. För att möjliggöra 
ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i 
Bolagets B-aktie kan styrelsen, för det fall Företrädesemissionen 
övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om 
XSS�WLOO�����06(.��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�
VHULH�72��RFK�72��VRP�JHV�XW�XQGHU�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�WLOOIÑUV�
%RODJHW�\WWHUOLJDUH�FLUND�������06(.�HIWHU�HPLVVLRQVNRVWQDGHU�
�EHURHQGH�SÀ�HYHQWXHOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�
och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan 
NRPPD�DWW�WHFNQDV�JHQRP�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD��

Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive 
eventuell likvid från Överteckningsoptionen samt utnyttjande 
DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��RFK�72���NRPPHU�
huvudsakligen att användas för att för att stödja den 
kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den 
nya generationen TRANBERG®-produkter samt till den ökade 
satsningen på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik 
och metod och planeras att fördelas procentuellt enligt nedan 
och, för det fall att emissionen inte fulltecknas och samtliga 
ÀWJ¿UGHU�G¿UIÑU�LQWH�NDQ�JHQRPIÑUDV��HQOLJW�SULRULWHULQJ�L�ƬJXU�
nedan. 

Företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande från nya 
investerare motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. 
För mer information om lämnade teckningsförbindelser och 

2. Klinisk utveckling 
�����DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�

3. Marknadsutveckling 
�����DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�

4. Produktutveckling 
�����DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�

1. Driftkostnader 
�����DY�HPLVVLRQVEHORSSHW�

15% 20%

30%35%

Emissionslikvidens användning
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En introduktion till CLS
CLS utvecklar och säljer laserbaserade behandlingsystem 
under varumärket TRANBERG®. Systemen består av medicinska 
laserenheter med integrerade funktioner för avancerad 
bildbaserad övervakning och styrning av behandling samt 
tillhörande engångsinstrument, för:

• ODVHUDEODWLRQ��)/$�/,77��YLG�IRNDO�EHKDQGOLQJ�DY�ORNDOLVHUDG�
icke-metastaserad malign och benign tumörsjukdom 

• LPPXQVWLPXOHUDQGH�ODVHUDEODWLRQ��LP,/7®, vid behandling av 
icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom i sena 
stadier.

&/6�IRNXV�IÑU�LP,/7�¿U�DWW�XWY¿UGHUD�EHKDQGOLQJHQ�IÑU�
levermetastaser, som kan uppkomma vid cancer i olika organ 
WLOO�H[HPSHO�EXNVSRWWVNÑUWHO��FRORQ�RFK�EUÑVW��,QLWLDOD�NOLQLVND�
studier på ett fåtal patienter har visat att vidare utvärdering är 
intressant.  

)ÑU�EHKDQGOLQJ�PHG�)/$�/,77�¿U�&/6�IRNXV�IU¿PVW�IÑU�EHKDQGOLQJ�
DY�WLGLJ�ORNDO�SURVWDWDFDQFHU��3&$��VDPW�EHKDQGOLQJ�DY�WXPÑUHU�
i hjärnan. Kliniska studier med avseende på FLA-behandling 
av tidig prostatacancer pågår, och har initialt visat på lovande 
resultat. Ytterligare studier på prostata planeras, liksom 
utvärdering av TRANBERG-systemet för behandling i hjärna.

Bildledd behandling 
TRANBERG®-systemet är utvecklat för och kompatibelt med olika 
bildledningssystem så att den behandlande läkaren med hjälp 
DY�ELOGÀWHUJLYQLQJ�IUÀQ�05�HOOHU�XOWUDOMXG�L�UHDOWLG�NDQ�LGHQWLƬHUD�
målet för behandlingen, vägleda vid placeringen av instrumenten 
och övervaka proceduren i realtid. 

Applikationer
TRANBERG® | Thermal Therapy System med eller utan Thermoguide 
Workstation�DQY¿QGV�IÑU�WYÀ�ROLND�DEODWLRQV�EHKDQGOLQJDU��LP,/7® 
UHVSHNWLYH�)/$�/,77��

imILT®

Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy är utvecklad 
för att lokalt abladera en cancertumör med samtidig påverkan 
på immunförsvaret, med avsikten att generera en systemisk 
immunrespons som kan leda till en reducering eller eliminering av 
GHQ�WRWDOD�WXPÑUEÑUGDQ�L�NURSSHQ��HQ�VÀ�NDOODG�DEVNRSDO�HƪHNW�

(Q�RSWLVN�ODVHUƬEHU�IÑUV�LQ�ORNDOW�L�WXPÑUHQ�RFK�XSSY¿UPQLQJHQ�
����&�L�FLUND����PLQXWHU��JÑU�DWW�WXPÑUHQ�OÀQJVDPW�GÑU��RIWDVW�
inom några dagar. Behandlingen syftar till att frigöra antigen 
�¿PQHQ�VRP�DNWLYHUDU�LPPXQIÑUVYDUHW��IUÀQ�GHQ�GÑHQGH�
tumören. Dessa antigen aktiverar kroppens immunförsvar varpå 
immunförsvaret attackerar metastaser i kroppen, som spridit 
VLJ�IUÀQ�SULP¿UWXPÑUHQ��(ƪHNWHQ�NDQ�XSSVWÀ�SÀ�EÀGD�KÀOO��GHW�
YLOO�V¿JD�JHQRP�DWW�EHKDQGOD�HQ�PHWDVWDV�JHV�¿YHQ�HƪHNW�SÀ�
SULP¿UWXPÑUHQ��HWW�DOWHUQDWLY�GÀ�KXYXGWXPÑUHQ�VLWWHU�SODFHUDG�
VÀ�DWW�GHQ�HM�NDQ�EHKDQGODV���

&/6�IRNXVHUDU�L�IÑUVWD�KDQG�SÀ�EHKDQGOLQJ�PHG�LP,/7® för 
avancerad  cancer i bukspottskörtel, hud och bröst men även 
cancer i lunga, njure och hjärna bedöms kunna behandlas med 
denna metod.

)RNDO�/DVHU�$EODWLRQ��/DVHU�,QWHUVWLWLDO�7KHUPDO�7KHUDS\�
Bildledd fokuserad laserablation eller laser interstitial thermal 
WKHUDS\��/,77���VRP�EOLYLW�HWW�DOOWPHU�HWDEOHUDW�RFK�HWW�YLGDUH�
begrepp för samma grundmetod, utnyttjar till stor del samma 
WHNQLN�VRP�LP,/7®��0HQ�V\IWHW�PHG�GHQQD�WHUPLVND�ODVHUWHUDSL�
är endast att eliminera en lokalt behandlad tumör, vilket uppnås 
genom att använda högre temperatur under kortare tid under 
EHKDQGOLQJHQ�M¿PIÑUW�PHG�YLG�LP,/7®. Behandlingen utförs av 
en urolog, interventionell radiolog eller neurokirurg beroende 
SÀ�LQGLNDWLRQ��VRP�JHQRPIÑU�PLQLPDOW�LQYDVLYD�LQJUHSS�PHG�
KM¿OS�DY�UDGLRORJLVND�ELOGJLYDQGH�PHWRGHU��RFK�¿U�HQ�PHWRG�VRP�
idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer 
�3&$��VDPW�L�KM¿UQDQ�YLG�WXPÑUVMXNGRP�HOOHU�O¿NHPHGHOVUHVLVWHQW�
epilepsi.

.RPELQHUDGH�WHUDSLHU
Under senare tid har utvecklingen inom cancerbehandling 
koncentrerats kring hur redan etablerade terapier kan 
NRPELQHUDV��7LGLJDUH�VWXGLHU�PHG�LP,/7® har visat att metoden 
fungerat väl tillsammans med kirurgi och utifrån vad experiment 
PHG�OLNQDQGH�ORNDOD�DEODWLRQVWHNQLNHU�KDU�YLVDW�ƬQQV�GHW�
DQOHGQLQJ�DWW�DQWD�DWW�LP,/7® kan fungera väl tillsammans med 
andra behandlingsmetoder. CLS utvärderar därför för närvarande 
olika kombinationsmöjligheter, såväl prekliniskt som genom 
analys av den data som fås genom pågående kliniska studier med 
LP,/7®.

Försäljningen inleddes 2017
6HGDQ������DQY¿QGV�SURGXNWHUQD�UHJHOEXQGHW�L�86$�IÑU�
IRNXVHUDG�ODVHUDEODWLRQ��)/$��DY�WLGLJ�SURVWDWDFDQFHU�RFK�VHGDQ�
�����¿YHQ�L�(XURSD�IÑU�/,77�RFK�LP,/7®.
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&/6�LQW¿NWVPRGHOO�E\JJHU�IU¿PVW�SÀ�HQ�IÑUV¿OMQLQJ�DY�GH�VWHULOD�HQJÀQJVSURGXNWHU�VRP�DQY¿QGV�YLG�HQ�EHKDQGOLQJ��,QW¿NWHU�IÑU�DWW�W¿FND�
kostnaden för levererade laserbehandlingsenheter beräknas komma över tid via påslag på förbrukningsmaterial. Sjukhuset kan dock 
OHDVD�HOOHU�NÑSD�ODVHUEHKDQGOLQJVHQKHWHQ��)ÑUV¿OMQLQJ�VNHU�GHOV�L�1RUGDPHULND�JHQRP�&/6�$PHULFDV�,QF�RFK�&/6�SDUWQHU�&OHDUSRLQW�
1HXUR��GHOV�L�(XURSD�JHQRP�&/6�HJHQ�RUJDQLVDWLRQ�L�6YHULJH�RFK�7\VNODQG�VDPW�L�Q¿VWD�VWHJ�RFNVÀ�YLD�&/6�$VLD�3DFLƬF�L�$VLD�3DFLƬF�
UHJLRQHQ��&/6�ÑYHUJULSDQGH�VWUDWHJL�¿U�DWW�JHQRP�XWYDOGD�.H\�2SLQLRQ�/HDGHUV��.2/��RSLQLRQVOHGDUH�PHG�H[SHUWLV�LQRP�HWW�V¿UVNLOW�
PHGLFLQVNW�RPUÀGH��RFK�PHG�VWÑG�DY�UHVXOWDW�IUÀQ�NOLQLVND�VWXGLHU��HWDEOHUD�&/6�LQQRYDWLYD�SURGXNWHU�IÑU�PLQLPDOLQYDVLY�EHKDQGOLQJ�PHG�
bildledd laserablation inom indikationsområden där det medicinska behovet är stort.

Europa

CLS initiala marknadsfokus i Europa är att etablera sin 
portfölj av TRANBERG®-produkter för behandling av 
ORNDOLVHUDG�SURVWDWDFDQFHU�PHG�)/$�/,77�RFK�IÑU�LP,/7��
behandling. Genom ytterligare studiesamarbeten, som 
planeras inledas under första halvåret 2021, avser Bolaget 
bygga en bas av relevanta kliniska data. Bolaget kommer 
också att fortsätta arbetet med att etablera samarbeten 
med strategiska referenscentra. Från dessa centra kan 
VHGDQ�HQ�JHRJUDƬVN�RFK�YRO\PP¿VVLJ�H[SDQVLRQ�VNH��'H�
LQLWLDOD�NXQGHUQD�ÀWHUƬQQV�LQRP�DNDGHPLQ�VDPW�LQRP�GHQ�
privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare 
PDUNQDGVHWDEOHULQJ�EHGÑPV�ƬQQDV�LQRP�GHVVD�VHNWRUHU��
De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är 
främst urologer, interventionella radiologer inom onkologi 
samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även 
neurokirurger och immunologer.

,�OLQMH�PHG�VWUDWHJLQ�IÑU�PDUNQDGVHWDEOHULQJ�L�(XURSD�KDU�
&/6�VHGDQ������HWW�DYWDO�PHG�GHW�SULYDWD�VMXNKXVHW�+RVSLWDO�
GD�/X]�L�$YHLUR��3RUWXJDO��DYVHHQGH�LP,/7��EHKDQGOLQJ�PHG�
TRANBERG® Thermal Therapy System. Samarbetet med 
detta sjukhus kommer att fortsätta behandla patienter 
LQRP�UDPHQ�IÑU�HQ�VÀ�NDOODG�UHJLVWHUVWXGLH��VH�DYVQLWWHW�
q3ODQHUDGH�NOLQLVND�VWXGLHU�s�5HJLVWHUVWXGLHq�QHGDQ��1\D�
kliniksamarbeten i Europa kommer att etableras.

05��RFK�XOWUDOMXGVOHGG�)/$�/,77�PDUNQDGVIÑUV�L�(XURSD�L�
första hand för tumörsjukdom i prostata. CLS har säljkontor i 
Tyskland och bearbetar den europeiska marknaden med fokus 
SÀ�%H1H/X[��)UDQNULNH��,WDOLHQ��7\VNODQG��6SDQLHQ�RFK�3RUWXJDO��
Ett kliniskt utvecklingssamarbete med Universitetssjukhuset i 
0DJGHEXUJ�KDU�LQOHWWV�LQRP�GHWWD�RPUÀGH�RFK�EHU¿NQDG�VWDUW�
för en studie är första halvåret 2021.
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USA

CLS har i USA inledningsvis positionerat sin portfölj av 
TRANBERG®�SURGXNWHU�IÑU�05�ELOGOHGG�/,77�)/$�EHKDQGOLQJ�
av lokaliserad tumörsjukdom i prostata och säljer idag främst 
engångsinstrument via sin distributör Clearpoint Neuro till 
sjukhus som utför sådana behandlingar. Bolaget har ett 
distributörsavtal med Clearpoint Neuro som ger dem en 
H[NOXVLY�U¿WW�DWW�V¿OMD�&/6�SURGXNWHU�L�86$�IÑU�05�ELOGOHGG�
/,77�)/$�EHKDQGOLQJ��

$VLD�3DFLƬF

,�DXJXVWL������WHFNQDGH�&/6�HWW�DYWDO�PHG�$GYDQFHG�
0HGLFDO�6\VWHPV�3WH�/WG��$06���HQ�H[NOXVLY�OHYHUDQWÑU�DY�
PHGLFLQWHNQLVND�SURGXNWHU�RFK�WM¿QVWHU�L�RPUÀGHW�$VLD�3DFLƬF�
�$3$&���*HQRP�HWW�MRLQW�YHQWXUH�IÑUHWDJ��&/6�$VLD�3DFLƬF�
Pte. Ltd., kommer Bolaget att introducera sina TRANBERG®-
SURGXNWHU�RFK�EHKDQGOLQJVSURWRNROO�IÑU�$VLD�3DFLƬF�UHJLRQHQ��
en marknad i stark tillväxt, där Singapore utgör ett nav. 
Regulatoriska processer och marknadsförberedande arbete 
har inletts för att framgångsrikt lansera TRANBERG®-
produkterna i regionen. Registrering av Bolagets produkter 
förväntas kunna ske under 2021.

Globalt

CLS och Clearpoint Neuro, som är en etablerad aktör inom 
VWHUHRWD[LXWUXVWQLQJ�IÑU�05�ELOGOHGG�EHKDQGOLQJ�L�KM¿UQD��KDU�
ingått ett exklusivt globalt licens- och samarbetsavtal som 
ger Clearpoint Neuro rätten att marknadsföra TRANBERG| 
Thermal Therapy System inklusive Thermoguide Workstation 
IÑU�05�ELOGOHGG�/,77�EHKDQGOLQJ�LQRP�QHXURNLUXUJL��VÀVRP�
tumörsjukdom och läkemedelsresistent epilepsi.
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Regelverk
För att erhålla godkännande enligt de regulatoriska krav som 
gäller på respektive marknad krävs såväl teknisk dokumentation 
VRP�SUH�NOLQLVND�HOOHU�NOLQLVND�GDWD�VRP�YHULƬHUDU�V¿NHUKHW�RFK�
relevans för produkternas avsedda användning. CLS arbetar 
kontinuerligt med regelverken för medicintekniska produkter. 
TRANBERG®�V\VWHPHW�*HQHUDWLRQ�,,��V\VWHPHW�LQNOXVLYH�
7KHUPRJXLGH�ZRUNVWDWLRQ��KDU�JRGN¿QQDQGH�L�(8�HQOLJW��0''��
TRANBERG®�V\VWHPHW�*HQHUDWLRQ�,�KDU�JRGN¿QQDQGH�L�86$�
HQOLJW�)'$�V�����N���%RODJHW�SODQHUDU�RFNVÀ�IÑU�HQ�UHJLVWUHULQJ�DY�
TRANBERG®-systemet i Singapore under 2021. 

CE-märkning i Europa
TRANBERG® Thermal Therapy System är klassat som en 
PHGLFLQWHNQLVN�SURGXNW�DY�NODVV�,,E�L�HQOLJKHW�PHG�GLUHNWLY�������
((*�RP�PHGLFLQWHNQLVND�SURGXNWHU��q0''q���)UÀQ�RFK�PHG�PDM�
�����NRPPHU�&/6�SURGXNWHU�DWW�O\GD�XQGHU�0HGLFDO�'HYLFH�
5HJXODWLRQ��q0'5q���1\D�0'5�VW¿OOHU�VWÑUUH�NUDY�SÀ�NOLQLVND�GDWD��
YLOND�NDQ�NRPPD�IUÀQ�VÀY¿O�EHƬQWOLJ�OLWWHUDWXU�VRP�HJQD�NOLQLVND�
VWXGLHU��9DUMH�PHGLFLQWHNQLVN�SURGXNW�VRP�VO¿SSV�SÀ�PDUNQDGHQ�
måste uppfylla kraven i, bland annat, dessa regelverk. 

Som ett tecken på att produkten överensstämmer med 
regelverkets krav och får säljas inom EES-området ska den vara 
CE-märkt. CE-märkta produkter visar att tillverkaren har följt 
grundläggande regulatoriska krav avseende vissa processer. 
Processen för att erhålla CE-märkning innefattar bland annat 
YHULƬHULQJ�DY�SURGXNWVSHFLƬND�NUDY��DWW�SURGXNWHQ�IXQJHUDU�
förutsebart och att teknisk dokumentation avseende produkten 
upprättas och förvaras. CLS medicintekniska produkter och 
kvalitetssystem genomgår en årlig granskning enligt regelverken.

,�DSULO������HUKÑOO�&/6�(8�JRGN¿QQDQGH�IÑU�VLQ�Q\D�
termometrimjukvara, ThermoGuide och erhöll samtidigt ett 
XSSGDWHUDW�(&�FHUWLƬNDW�IÑU�ÑYULJD�GHODU�L�75$1%(5*�SRUWIÑOMHQ��
LQNOXVLYH�GHQ�Q\D�PMXNYDUDQ��&HUWLƬNDWHQ�¿U�XWI¿UGDGH�HQOLJW�
J¿OODQGH�0HGLFDO�'HYLFH�'LUHFWLYH��0''��$QQH[�OO�VDPW�,62�
������������&HUWLƬNDWHQ�¿U�JLOWLJD�WLOO������UHVSHNWLYH������RFK�
NRPPHU�DOOWVÀ�GÀ�DWW�IÑUQ\DV�HQOLJW�GHW�Q\D�GLUHNWLYHW�0'5��

510(k) i USA
TRANBERG® | Thermal Therapy System har ett godkännande 
för TRANBERG®-systemet, exklusive ThermoGuide från den 
DPHULNDQVND�O¿NHPHGHOVP\QGLJKHWHQ�)'$��)RRG�DQG�'UXJ�
$GPLQLVWUDWLRQ���YLONHW�EHW\GHU�DWW�SURGXNWHQ�XSSI\OOHU�
säkerhetskraven i USA för aviserad användning och kan säljas 
i USA. För TRANBERG®�V\VWHPHW�*HQHUDWLRQ�,,���LQNOXVLYH�
7KHUPRJXLGH��SÀJÀU�DUEHWHW�PHG�DWW�I¿UGLJVW¿OOD�HQ�����N��
ansökan till FDA. Ansökan förväntas lämnas in under första 
halvåret 2021.



CLS Teknologi och Produkt
TRANBERG® Thermal Therapy System med integrerad 
Thermoguide70�ZRUNVWDWLRQ�¿U�HQ�DYDQFHUDG�PHGLFLQWHNQLVN�
produkt bestående av en laserbehandlingsenhet och tillhö-
rande engångsprodukter. 

Mobile Laser Unit är en datorstyrd mobil enhet med 
pekskärm, med användarvänligt gränssnitt, som vägleder 
användaren steg för steg. Enheten styr automatiskt laser-
HƪHNW�RFK�EHKDQGOLQJVWLG��ÑYHUYDNDU�EHKDQGOLQJHQ��P¿WHU�
temperatur och hanterar datalagring. 

Thermoguide Workstation kopplar samman CLS övriga 
TRANBERG®�SURGXNWHU�PHG�05�VFDQQHUQ��*HQRP�WLOOJÀQJ�
till bildsekvenser med minimal fördröjning möjliggör mjukva-
ran vävnadstemperaturmätning i realtid samt beräkning av 
vävnadsskada. Allt tydligt åskådliggjort för att ge behand-
ODQGH�O¿NDUH�HWW�IÑUE¿WWUDW�DUEHWVƮÑGH��JRG�Y¿JOHGQLQJ�RFK�
optimerat behandlingsresultat, med minimerad risk för 
skada på kringliggande vävnad.  

Engångsprodukterna har utvecklats för att användas 
tillsammans med olika bildgivande enheter. Engångsmaterial 
omfattar: 
• ,FNH�N\OGD�ODVHUDSSOLNDWRUHU�IÑU�VQDEEDUH�EHKDQGOLQJ�

 » HQ�UDGLDOƬEHU��OMXV�VNLFNDV�XW�UDGLHOOW��%HKDQGODU�PHG�
O¿JUH�HƪHNW�RFK�NDQ�DQY¿QGDV�IÑU�PLQGUH�WXPÑUHU�

 » HQ�GLƪXVRUƬEHU��OMXV�VNLFNDV�XW�O¿QJV�PHG�ƬEHUQ��
%HKDQGODU�PHG�KÑJUH�HƪHNW�RFK�NDQ�DQY¿QGDV�WLOO�
större tumörer. 

• ,QWURGXFHUV�IÑU�DSSOLFHULQJ�DY�ƬEHUQ�SÀ�RSWLPDOW�V¿WW��
Under 2018 lanserade CLS en ny introducer som inte 
kräver en separat temperatursond. Läkaren behöver då 
endast hantera en nål vilket förenklar handhavandet. 

• Temperatursond som mäter temperatur och styr 
ODVHUHƪHNW�WLOO�HQ�V¿NHU�EHKDQGOLQJ��0LQVW�HQ�VRQG�EHKÑYV�
IÑU�DWW�ÑYHUYDND�WHPSHUDWXUHQ�RFK�VW\UD�ODVHUHƪHNWHQ� 

• 9¿YQDGVVHQVRUHU�VDPW�DQGUD�LQGLNDWLRQVVSHFLƬND�WLOOEHKÑU�

Mobile Laser Unit

Engångs produkterna
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MRI:s ClearPoint® består av en navigeringsutrustning (likt en hjälm) 
och mjukvara för tredimensionell lokalisering och säker navigering till 
det aktuella behandlingsområdet tillsammans med MR-bilder. Foto: 
ClearPoint Neuro.

Produktutveckling
CLS produktstrategi är att i samarbete med kunder och 
partners erbjuda tekniskt avancerade innovativa produkter 
VRP�NDQ�IÑUE¿WWUD�DUEHWVƮÑGHW�RFK�SUHFLVLRQHQ�LQRP�ELOGOHGG�
ODVHUDEODWLRQ��VÀ�VRP�LP,/7®��)/$�/,77�RFK�JÑUD�EHKDQGOLQJHQ�
PHU�SUHFLV��IÑUXWV¿JEDU��V¿NHU�RFK�HƪHNWLY��

8QGHU������RFK������KDU�&/6�JMRUW�HQ�VWRU�XWYHFNOLQJVVDWVQLQJ�
och tagit fram nästa generations integrerade och 
DUEHWVƮÑGHVRSWLPHUDGH�75$1%(5*®-produkter för laserablation, 
vilket för kunden innebär en total systemlösning med ett 
gemensamt gränssnitt, från en och samma leverantör. Systemet 
¿U�DQSDVVDW�IÑU�GHW�ELOGV\VWHP�VRP�UHGDQ�ƬQQV�SÀ�VMXNKXVHW�

TRANBERG® | Thermoguide Workstation - 
Utvecklingssamarbete med IGT och ClearPoint 
Neuro 

Image Guided Therapy (IGT)
,*7�¿U�HWW�IUDQVNW�PHGLFLQWHNQLNIÑUHWDJ�VRP�PHG�VWÑG�
av forskning från universitetet i Bordeaux utvecklat 
SURGXNWHU�IÑU�05�OHGG�PLQLPDOLQYDVLY�FDQFHUEHKDQGOLQJ�
LQRP�UDGLRIUHNYHQVDEODWLRQ�VDPW�LQRP�05�OHGG�IRNXVHUDG�
ultraljudsablation.

ClearPoint Neuro  
ClearPoint Neuro utvecklar och säljer innovativa plattformar 
för nästa generation av minimalt invasiva kirurgiska ingrepp i 
hjärnan. ClearPoint®�1HXUR�1DYLJDWLRQ�6\VWHP��VRP�KDU�����N��
JRGN¿QQDQGH�RFK�¿U�&(�P¿UNW��DQY¿QGHU�VMXNKXVHQV�EHƬQWOLJD�
GLDJQRVWLVND�HOOHU�LQWUDRSHUDWLYD�05�ELOGHU�IÑU�DWW�PÑMOLJJÑUD�
minimalinvasiva procedurer i hjärnan. Bolagets stereotaxiprodukt 
är en navigeringsutrustning för tredimensionell lokalisering och 
säker navigering till det aktuella behandlingsområdet. 

ThermoguideTM workstation
Thermoguide är en mjukvara som kopplar samman CLS 
SURGXNWHU�PHG�05�VFDQQHUQ�RFK�YLVXDOLVHUDU�Y¿YQDGVWHPSHUDWXU�
med hög precision och noggrannhet. Genom tillgång till 
bildsekvenser med minimal fördröjning möjliggör mjukvaran 
vävnadstemperaturmätning i realtid samt beräkning av cellskada. 
Allt tydligt åskådliggjort för att ge behandlande läkare ett 
IÑUE¿WWUDW�DUEHWVƮÑGH�RFK�RSWLPHUDG�Y¿JOHGQLQJ�RFK�G¿UPHG�
minimera risken för skada på kringliggande vävnad och optimera 
behandlingsresultat.

Genom licensiering av Siemens Healthineers Access-i-mjukvara är 
den första lanseringen av Thermoguide avsedd att vara anpassad 
WLOO�6LHPHQV�05,�0DJQHWRP�VFDQQHUV��'¿UHIWHU�DYVHU�&/6�DWW�
L�VDPDUEHWH�PHG�,*7�XQGHU�GH�NRPPDQGH�ÀUHQ�VXFFHVVLYW�DWW�
DQSDVVD�7KHUPRJXLGH�WLOO�05�XWUXVWQLQJ�IUÀQ�DQGUD�OHGDQGH�
tillverkare.
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Thermoguide anpassas även för ClearPoint Neuros 
stereotaxiprodukt för neuro-navigering, Clear Point®, vilket 
gör att de kan övervakas i samma gränssnitt. För att etablera 
produkten inom neuro-området planerar Bolaget för kliniska 
VDPDUEHWHQ�PHG�HWW�HOOHU�ƮHUD�VMXNKXV�PHG�VWDUW�XQGHU������

Thermoguide är således avsedd att användas vid ablation av 
mjukvävnad i olika organ, inklusive hjärna.

CLS Teknologi och Produkt

Thermoguide workstation. Den vänstra bilden visar temperatur 
vid behandling, enligt färgskalan, och den högra bilden visar en 
uppskattning av det abladerade området. Foto: CLS

Ultraljudsledd behandling 
Genom partnerskap har CLS också som mål att erbjuda 
urologimarknaden en överlägsen produkt för ultraljudledd 
DEODWLRQ��)/$��DY�ORNDO�SURVWDWDFDQFHU��*HQRP�DWW�IRNXVHUD�
SÀ�VN�IXVLRQHUDW�XOWUDOMXG��G¿U�HQ�WLGLJDUH�WDJHQ�05�ELOG�
fusioneras med bilden som visas i realtid på ett ultraljud- eller 
mikroultraljudsystem, som används under själva behandlingen, 
ökar användarens möjlighet att korrekt placera CLS instrument 
RFK�E¿WWUH�ÑYHUYDND�EHKDQGOLQJHQ��0ÀOHW�¿U�DWW�HUEMXGD�GHQ�
V¿NUDVWH�RFK�PHVW�NRPSOHWWD�NRVWQDGVHƪHNWLYD�OÑVQLQJHQ��(WW�
samarbete förväntas stärka företagets produktutbud, bredda 
den adresserbara marknaden och ytterligare öka fokus på 
försäljning. 

Utvecklingssamarbete med Exact Imaging
([DFW�,PDJLQJ�¿U�HQ�OHGDQGH�DNWÑU�LQRP�KÑJXSSOÑVWD�
mikroultraljudssystem som möjliggör realtidsbilder och stöd 
IÑU�DWW�VW\UD�ELRSVLHU�L�SURVWDWD��3ODWWIRUPHQ�([DFW9X70 används 
idag främst för bildstyrning under biopsiprocedurer i prostata. 
8OWUDOMXGVXWUXVWQLQJ�ƬQQV�LGDJ�SÀ�Q¿VWDQ�DOOD�VMXNKXV�RFK�
([DFW9X70-systemets förbättrade upplösning i förhållande till 
vanligt ultraljud ökar användarens förmåga att se sjuk vävnad. 

&/6�RFK�([DFW�,PDJLQJ�KDU�WHFNQDW�HWW�VDPIÑUVWÀQGVDYWDO��VRP�
förnyades under 2020, om samarbete kring en gemensam 
produkt som är optimerad för mikroultraljudledd FLA för 
behandling av lokaliserad prostatacancer.

Kliniska studier
CLS har genomfört ett antal kliniska studier för att kartlägga 
produkt och metod avseende säkerhet och handhavande samt 
IÑU�DWW�IÀ�LQGLNDWLYD�GDWD�DYVHHQGH�EHKDQGOLQJVHƪHNW��&/6�KDU�
JHQRPIÑUW�HWW�DQWDO�PLQGUH�VWXGLHU�DYVHHQGH�LP,/7�EHKDQGOLQJ�
av avancerad bukspottkörtelcancer inom ramen för ett projekt 
ƬQDQVLHUDW�JHQRP�+RUL]RQ�������6WXGLHUQD�KDU�VNHWW�SÀ�HWW�
litet patientunderlag och det är därför inte möjligt att göra en 
vetenskaplig bedömning. Bukspottkörtelcancer är svårbehandlad, 
främst på grund av organets känsliga läge intill stora blodkärl 
RFK�WROYƬQJHUWDUPHQ��'RFN�YLVDU�LQGLNDWLYD�ÑYHUOHYQDGVGDWD�DWW�
det är intressant att arbeta vidare med metoden, vilket är en del 
av Bolagets kliniska utvecklingsplan.  En klinisk studie pågår och 
\WWHUOLJDUH�HQ�SODQHUDV�PHG�DYVHHQGH�SÀ�)/$�/,77�EHKDQGOLQJ�DY�
icke-metastaserad prostatcancer.

Avslutade studier sponsrade av CLS
1. 3RUWXJXHVH�2QFRORJ\�,QVWLWXWH�RI�3RUWR��3RUWXJDO1 
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av avancerad 
bukspottkörtelcancer. 
Antal patienter behandlade:�� 
Status: Studien avslutad 2018. 

2. ,QVWLWXW�3DROL�&DOPHWWHV��,3&��L�0DUVHLOOH��)UDQNULNH2  
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av avancerad 
bukspottkörtelcancer. 
Antal patienter behandlade:�� 
Status: Studien avslutad 2018. 

���Nottingham University Hospital i Nottingham, England�  
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av bröstcancer. 
Antal patienter behandlade: 2 
Status: Studien avslutad 2018. 
 

���Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Sverige 
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av metastaserande 
hudcancer. 
Antal behandlade patienter: 2 
Status:�6WXGLHQ�DYVOXWDG������� 

���J W Goethe University Hospital i Frankfurt, Tyskland 
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av tumörer lokaliserade i 
lungor, lever, njurar eller mjukdelar. 
Antal behandlade patienter: 2 
Status: Avslutad. 

Avslutade studier initierade av sjukhus
���8QLYHUVLWHWVVMXNKXVHW�L�9HURQD��,WDOLHQ 
6WXGLH�DYVHHQGH�LP,/7®-behandling av avancerad 
bukspottkörtelcancer. 
Antal behandlade patienter:����WRWDOW����SODQHUDGH�� 
Status: Avslutad. 

1-3. Finansierade av projektanslag från Horizon2020.
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Pågående studier initierade av sjukhus
���Toronto General Hospital, Toronto, Kanada 

Studie avseende fokuserad laserablationsbehandling av 
lokaliserad prostatacancer. 
Antal behandlade patienter:���� 
Status: 3ÀJÀHQGH��,QWHULPVGDWD�YLVDU�DWW�PHWRGHQ�¿U�V¿NHU�DWW�
DQY¿QGD��6WXGLHQ�XWÑNDGHV�PHG�\WWHUOLJDUH����SDWLHQWHU������
RFK�NRPPHU�VDPPDQODJW�DWW�RPIDWWD����SDWLHQWHU�

Forskningssamarbeten
Immunophotonics
Bolagets TRANBERG®�V\VWHP�RFK�LP,/7®-metod används i en 
)DV��E��D�NOLQLVN�VWXGLH�DYVHHQGH�FDQFHUSDWLHQWHU�PHG�VROLGD�
WXPÑUHU��,�GHQ�NOLQLVND�VWXGLHQ�DQY¿QGV�%RODJHWV�75$1%(5*® 
7KHUPDO�7KHUDS\�6\VWHP�RFK�LP,/7®-metoden tillsammans med 
,PPXQRSKRWRQLFV�HJHQXWYHFNODGH�O¿NHPHGHO��,3������6WXGLHQ�
ƬQDQVLHUDV�L�VLQ�KHOKHW�DY�,PPXQRSKRWRQLFV�RFK�&/6�IDNWXUHUDU�
engångsinstrument och leasar ut den laserenhet som används i 
studien.

Planerade kliniska studier
Klinisk studie på prostatacancer
,�RNWREHU������WHFNQDGH�&/6�HWW�DYWDO�PHG�2WWR�YRQ�*XHULFNH�
8QLYHUVLW\�0DJGHEXUJ��PHGLFLQVND�IDNXOWHWHQ��RP�HQ�NOLQLVN�VWXGLH��
LQLWLHUDG�DY�VMXNKXVHW��DYVHHQGH�EHKDQGOLQJ�PHG�05�8/�IXVLRQ�
JXLGDG�IRNDO�ODVHUDEODWLRQ�DY�SURVWDWDFDQFHU��*OHDVRQ��D��������
med CLS TRANBERG®�7KHUPDO�7KHUDS\�6\VWHP��,QRP�UDPHQ�
för den kliniska studien kommer tio patienter med lokaliserad 
prostatacancer att få behandling med fokal laserablation. 
Uppföljningstiden efter behandling är tolv månader och den 
sammanlagda tiden för studien förväntas bli 18 månader. Planerad 
start för patientrekrytering är andra kvartalet 2021.

Registerstudie
För att säkerställa relevanta kliniska data samlas in för 
TRANBERG-systemet kommer CLS att ta fram en registerstudie 
med planerad start under första halvåret 2021. Detta innebär 
DWW�VDPWOLJD�NOLQLNHU�VRP�YLOO�EHKDQGOD�SDWLHQWHU�PHG�LP,/7®-
SURWRNROOHW�HOOHU�)/$�/,77�RFK�75$1%(5*®-systemet kommer att 
kunna anslutas till studien och rapportera in patientdata enligt 
ett studieprotokoll. Det som framför allt skiljer en registerstudie 
IUÀQ�HQ�UDQGRPLVHUDG�NOLQLVN�VWXGLH�¿U�DWW�GHW�LQWH�ƬQQV�QÀJRQ�
kontrollgrupp och att patienterna behandlas enligt lokala rutiner. 
6WXGLHSURWRNROOHW�¿U�G¿UIÑU�PLQGUH�RPIDWWDQGH��0ÀOHW�PHG�HQ�
registerstudie är framförallt att fånga eventuella biverkningar 
och systemets funktion i skarp användning.

Multicenterstudie
Baserat på resultaten i studierna genom Horizon 2020 har 
styrelsen beslutat att Bolaget ska ta fram upplägget för en 
VWÑUUH�PXOWLFHQWHUVWXGLHIÑU�DWW�NDUWO¿JJD�HƪHNWHQ�DY�LP,/7® 
som tillägg till den behandling som idag är standard för 
EXNVSRWWNÑUWHOFDQFHU�L�VWDGLXP�,9��0ÀOV¿WWQLQJHQ�¿U�DWW�VWXGLHQ�
VND��KHOW�HOOHU�GHOYLV��ƬQDQVLHUDV�DY�SURMHNWPHGHO�RFK�NXQQD�
inledas under 2022.

Patent och varumärken
CLS har ett svenskt, två europeiska, ett kinesiskt, ett australienskt 
samt två amerikanska patent, samtliga med anknytning till 
patientdelen. Dessa patent fokuserar på olika funktioner för 
värmesondens utformning och styrning samt övervakning 
DY�HƪHNW�SÀ�EHKDQGODG�Y¿YQDG��'HVVD�SDWHQW�KDU�GHVVXWRP�
förstärkts genom ansökningar och godkännande av så kallade 
DYGHODGH�SDWHQW�L�86$��.LQD�RFK�(XURSD�PHG�IRNXV�SÀ�LP,/7®-
behandlingsprotokoll. Omfånget för patenten framgår av 
tabellen nedan. Bolaget har även vissa svenska och utländska 
YDUXP¿UNHVUHJLVWUHULQJDU��)ÑOMDQGH�YDUXP¿UNHQ�ƬQQV�UHJLVWUHUDGH�
L�(8�VDPW�L�YLVVD�XWYDOGD�O¿QGHU��&/6��75$1%(5*��7UDQEHUJ��,0,/7��
LP,/7�
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Patentnummer Beskrivning Godkända områden Ansökan Prioritetsår Utgångsår

Apparatus and methods for determining a property of a tissue CN, EP, ES, FR, GB, IE, IT, 
PL, SE, TR, US, HK, DE

US

SE532142C Anordning för bestämning av termiska 
egenskaper hos en vävnad

SE ���� ����

EP2532319B1 $YGHODG�DQVÑNDQ�WLOO�(3�������$� (3��(6��)5��*%��,(��,7��3/��75 DE 2008 2028

US 8,753,381 B2 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

US ���� ����

US 9,884,201 $YGHODG�DQVÑNDQ�WLOO�86�����������%� US ���� ����

EP 2192868 A4 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

(3��(6��)5��*%��,7��'( ���� 2028

201510108207.5 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

CN, HK ���� 2028

Apparatus and method for controlling immunostimulating laser 
thermotherapy

AU, CN, EP, DE, JP EP, ES, IT, NL, BR, 
CN, HK, JP, KR, US

EP2991730B1 Apparatus and methods for controlling 
immunostimulating laser thermotherapy

EP, DE, FR, GB, SE ,7��(6��1/ ���� ����

2014261409 Apparatus and methods for controlling 
immunostimulating laser thermotherapy

AU ���� ����

2019032801320740 Apparatus and methods for controlling 
immunostimulating laser thermotherapy

CN ���� ����

6709153 Apparatus and methods for controlling 
immunostimulating laser thermotherapy

JP ���� ����

Apparatus and method for controlling laser thermotherapy
Ansökan:�3&7�(3�����������

(3��$8��%5��,/��-3 ����

Apparatus and method for controlling laser thermotherapy EP EP, AU, BR, CA, CN, 
IL, IN, JP, KR, US

EP 3335660 B1 Apparatus and method for controlling laser 
thermotherapy

EP ���� ����

Probe positioning device SE

Probe positioning device SE ���� ����

Laterally emitting optical waveguide and method for introducing 
PLFURPRGLƬFDWLRQV�LQWR�DQ�RSWLFDO�ZDYHJXLGH

US EP, AU, BR, CA, CN, 
HK, IN, JP, KR, US

US 10,641,950 /DWHUDOO\�HPLWWLQJ�RSWLFDO�ZDYHJXLGH�DQG�
PHWKRG�IRU�LQWURGXFLQJ�PLFURPRGLƬFDWLRQV�
LQWR�DQ�RSWLFDO�ZDYHJXLGH

US ���� ����

/DWHUDO�DEVWUDKOHQGH�OLFKWZHOOHQOHLWHU
Ansökan: '(������������������

DE ����

AU: Australien, BR: Brasilien, CA: Kanada, CN: Kina, DE: Tyskland, EP: Europeiskt patent, ES: Spanien, FR: Frankrike, GB: Storbritannien, HK: Hongkong, IE: ,UODQG��IN: ,QGLHQ� IT: 
,WDOLHQ� JP: Japan, KR: Sydkorea, PL: Polen, PCT: Patent Cooperation Treaty, SE: Sverige, TR: Turkiet, US: USA

PCT: En internationell patentansökan, en så kallad PCT-ansökan, ger dig möjlighet att med en ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning 
XWIÑUG�DY�HQ�P\QGLJKHW�IÑU�FLUND�����O¿QGHU�
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Marknadsöversikt
Onkologimarknaden växer som en följd av ökad välfärd 
och en åldrande befolkning, samtidigt som bättre 
sjukvårdssystem och ökad förståelse för cancer som 
VMXNGRP�JÑU�GHW�PÑMOLJW�DWW�XSSW¿FND�RFK�EHKDQGOD�ƮHU�
drabbade. Behovet av nya innovativa behandlingsmetoder 
är stort.

Onkologimarknaden
Onkologi är idag prioriterat inom samtliga sjukvårds-
system och vetenskapen utvecklas mot att behandla 
FDQFHU�VRP�HWW�ƮHUWDO�VPDOW�GHƬQLHUDGH�VMXNGRPDU��

8QGHU������LGHQWLƬHUDGHV������PLOMRQHU�Q\D�IDOO�DY�FDQFHU�
och nästan 10 miljoner människor avled av sjukdomen.� 
Den vanligaste dödsorsaken är metastaser, det vill säga 
att cancer sprider sig i kroppen.�

0HG�GHPRJUDƬVND�IÑU¿QGULQJDU�L�Y¿UOGHQ�JÀU�EHWHHQGH�
och livsstil mot vad som traditionellt förknippas 
med de industrialiserade länderna vilket medför en 
ökning i cancerincidensen av bröst-, prostata-, lung- 
och coloncancer vars förekomst är kopplat till högre 
levnadsstandard. Den ökade medelålder som en höjd 
välfärd innebär, resulterar i en högre incidens av cancer 
GÀ����SURFHQW�DY�DOOD�Q\D�FDQFHUGLDJQRVHU�L�HNRQRPLVNW�
XWYHFNODGH�O¿QGHU�IÑUHNRPPHU�KRV�SHUVRQHU�VRP�¿U����
ÀU�HOOHU�¿OGUH��,�XWYHFNOLQJVO¿QGHU�IÑUHNRPPHU�G¿UHPRW�
HQGDVW����SURFHQW�DY�FDQFHULQFLGHQVHQ�KRV�GHQQD�GHO�DY�
befolkningen.� 

.RVWQDGHU�K¿QIÑUOLJD�WLOO�FDQFHUEHKDQGOLQJ�XQGHU������
XSSJLFN�WLOO�����PLOMDUGHU�86'��FLUND�������PLOMDUGHU�6(.���
'HWWD�PRWVYDUDU�HQ�ÑNQLQJ�RP������SURFHQW�PRW�ÀUHW�
dessförinnan.��0DUNQDGHQ�W\FNV�KD�IÀWW�WLOOEDND�WLGLJDUH�
momentum vilket kan hänföras till en återhämtning 
sedan den ekonomiska krisen 2008 och etablering av 
nya behandlingsmetoder. Den globala årliga tillväxten 
av onkologimarknaden förväntas uppgå till åtta 
SURFHQW�PHOODQ������s������8 De globala utgifterna för 
cancerläkemedel uppgick förväntas fortsätta att öka och 
XSSJÀ�WLOO�����086'������� 

När cancer diagnostiserats måste dess stadie fastställas 
eller uppskattas för att bedöma prognos och vilken 
behandling som är lämplig. De primära tillgängliga 
behandlingsmetoderna är idag kirurgi, kemoterapi, 
strålbehandling, hormonterapi och immunterapi. Dessa 
behandlingsalternativ kan användas var för sig eller i 
kombination beroende på situation, stadie och typ av 
cancer.10 9DQOLJW�IÑUHNRPPDQGH�W\SHU�DY�FDQFHU�¿U�FDQFHU�
i lunga, bröst, tjocktarm, prostata, urinblåsa, mage, lever, 
QMXUH��EXNVSRWWNÑUWHO�RFK�KXG��PDOLJQW�PHODQRP��11

4. WHO 2021, 5. WHO 2021, 6.�$06�������7.�,06+�������8. $OOLHG�0DUNHWV�5HVHDUFK�������9.�$OOLHG�0DUNHWV�5HVHDUFK�������10. :+2�������11.�:+2������

Onkologimarknaden 2010-2020

Källa: ,06+������

*CARG - Compound annual growth rate 
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Adresserbar marknad imILT®

I dagsläget ej adresserbar marknad för imILT®
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Immunterapimarknaden
Nya metoder inom onkologi förväntas driva marknadens tillväxt 
där framförallt immunterapi förväntas vara en starkt bidragande 
faktor.12  Flera olika metoder testas kontinuerligt för att optimera 
EHKDQGOLQJ�PHG�LPPXQWHUDSLHU��,PPXQRORJLVND�EHKDQGOLQJDU�
har använt cytokiner, antikroppar, adoptiv T-cells överföring 
�WUDQVIHUHULQJ��RFK�HQ�P¿QJG�ROLND�WHUDSHXWLVND�YDFFLQHU��PHG�
EODQGDG�IUDPJÀQJ��,PPXQWHUDSL�PHG�LPPXQDNWLYHUDQGH�
DQWLNURSSDU��(QJ��&KHFNSRLQW�LQKLELWLQJ�DQWLERGLHV��¿U�GHQ�
immunterapi som revolutionerat cancerterapin de senaste 
åren och tveklöst den mest framgångsrika immunterapin. När 
LPPXQWHUDSLQ�O\FNDV��VNDSDV�HQ�PHU�OÀQJYDULJ�HƪHNW�¿Q�YLG�
cytotoxiska och så kallade målinriktade terapier. Studier vid 
WLOO�H[HPSHO�PHODQRP��KXG��RFK�OXQJFDQFHU�KDU�RFNVÀ�YLVDW�DWW�
överlevnaden förlängs med immunterapi och extra lovande 
resultat har visats vid kombination med andra behandlingar. 

Forskningen om de mekanismer som ligger bakom cancer, dess 
spridning och utveckling leder till bättre kliniska strategier som 
kan kombinera olika terapeutiska tillvägagångssätt, inklusive 
användandet av immunterapi. Forskare och behandlande 
läkare har idag stora förhoppningar och området växer 
NUDIWLJW��,PPXQWHUDSL�KDU�UHGDQ�L�GDJVO¿JHW�HQ�EHW\GDQGH�
marknadsandel och är en etablerad terapi för cancerbehandling. 
,PPXQWHUDSLPDUNQDGHQ�IÑUY¿QWDV�Y¿[D�IUÀQ����PLOMDUGHU�86'�
�FLUND�����PLOMDUGHU�6(.��XQGHU������WLOO�����PLOMDUGHU�86'��FLUND�
������PLOMDUGHU�6(.��XQGHU�������� 

Marknadspotential – imILT®

Trots att marknaden för hälsa och sjukvård ofta betraktas 
som konservativ och trögrörlig sker tydliga förändringar. 
Den övergripande målsättningen syftar idag till att minska 
kostnader, förbättra behandlingsresultat med minskade 
komplikationer och öka tillgängligheten för cancerbehandling. 

12.�,06+�������13.�00�������14.�&DQFHU�RUJ���,PPXQH�&KHFNSRLQW�,QKLELWRUV�DQG�7KHLU�6LGH�(ƪHFWV�����

,�WDNW�PHG�DWW�XWUXVWQLQJ�IÑU�JHQRPO\VQLQJ�RFK�ELOGDQDO\V�
ständigt förbättras, bland annat genom digitalisering och ökad 
datorkapacitet, skapas förbättrade möjligheter till bilddiagnos 
och bildledda interventioner. Denna förändring kan påverka CLS 
marknadsförutsättningar positivt. Den högsta förändringstakten 
syns i USA med Europa tätt därefter. En mer homogen 
ODJVWLIWQLQJ�RFK�HWW�PHU�Dƪ¿UVRULHQWHUDW�WDQNHV¿WW�L�86$�IÑUNODUDU�
en del av utvecklingsskillnaden, en annan förklaring är den svaga 
ekonomin i många europeiska länder.

LP,/7® av avsedd för behandling av solida cancertumörer. 
De indikationer som CLS främst fokuserar på är cancer i 
bukspottkörtel och hud, men metoden förväntas även fungera 
för behandling av tumörer i bröst, lever, lunga, njure och hjärna. 
Den är dock inte lämplig för behandling av tumörer i ihåliga 
organ, som till exempel i tarmen.

Bolagets fokusområden baseras på CLS bedömning att det inom 
FDQFHU�L�EXNVSRWWNÑUWHOQ�ƬQQV�HWW�VWRUW�DQWDO�SDWLHQWHU�VRP�L�
många fall inte erbjuds tillfredsställande behandlingsalternativ. 
Ytterligare en anledning är att så kallade checkpoint-inhibitorer, 
VRP�NRPPHQWHUDWV�RYDQ��KDU�GÀOLJ�HƪHNW�HOOHU�LQJHQ�HƪHNW�
DOOV�SÀ�ƮHUD�FDQFHUW\SHU��VÀVRP�EXNVSRWWNÑUWHOFDQFHU��
Dessutom, trots att de har varit framgångsrika vid behandling 
av metastaserande malignt melanom, icke-småcellig lungcancer, 
njurcancer, cancer i urinblåsa och huvud-hals-cancer, gynnas 
ƮHUWDOHW�SDWLHQWHU�PHG�GH�RYDQ�XSSU¿NQDGH�WXPÑUHUQD�LQWH�DY�
behandlingen.���&/6�EHGÑPHU�G¿UIÑU�DWW�LP,/7��EÑU�NXQQD�YDUD�
av värde både för de patienter som svarar och de som inte svarar 
på checkpoint-inhibitorer. För de patienter som svarar på dessa, 
EÑU�NRPELQDWLRQ�PHG�LP,/7��NXQQD�JH�HQ�IÑUVW¿UNW�HƪHNW�RFK�
tillåta minskad dos av dessa dyra alternativ samt minska risken 
och graden av biverkningar. 

TRANBERG® för bildledd imILT behandling 
,�%RODJHWV�OÀQJVLNWLJD�NRPPHUVLHOOD�PÀOV¿WWQLQJ�LQJÀU�DWW�V¿OMD�
TRANBERG®�SURGXNWHU�IÑU�DQY¿QGQLQJ�YLG�ELOGOHGG�LP,/7® för 
DWW��PHG�KÑJ�SUHFLVLRQ�RFK�LPPXQVWLPXOHUDQGH�HƪHNW��EHKDQGOD�
cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De indikationer som 
CLS bedömer som lämpliga och kommersiellt intressanta för 
EHKDQGOLQJ�PHG�LP,/7�¿U�WXPÑUHU�L�OXQJD��EUÑVW��SURVWDWD��
EXNVSRWWVNÑUWHO��OHYHU��QMXUH��KXG�RFK�KM¿UQD��0DUNQDGHQ�IÑU�
CLS produkter inom dessa indikationsområden beräknas i USA 
RFK�(8���)UDQNULNH��7\VNODQG��,WDOLHQ��6SDQLHQ��6WRUEULWDQQLHQ���
VDPPDQWDJHW�YDUD�Y¿UG�FD�����PLOMDUGHU�(85��FLUND������PLOMDUGHU�
6(.��SHU�ÀU�HQOLJW�:RUOG�+HDOWK�2UJDQLVDWLRQ�,QWHUQDWLRQDO�
$JHQF\�IRU�5HVHDUFK�RQ�&DQFHU��������3ULVV¿WWQLQJHQ�
av CLS produkter kommer även här att variera mellan 
indikationsområden och bildledningssystem.

Konkurrenter imILT®

Då TRANBERG®�RFK�LP,/7® syftar till att ersätta eller kombineras 
med kirurgi kan de produkter och metoder som används i dessa 
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74,5%

56%

behandlingar ses som konkurrerande. Andra ablationsprodukter 
som idag används för lokal tumördestruktion, istället för 
eller som komplement till kirurgi, är också att betrakta som 
konkurrerande produkter. De grupper av läkemedel som idag 
DQY¿QGV�VSHFLƬNW�LQRP�LPPXQWHUDSL�KDU�YLVDW�SÀ�NOLQLVNW�UHOHYDQW�
HƪHNW�YLG�EHKDQGOLQJ�DY�YLVVD�JUXSSHU�DY�SDWLHQWHU�RFK�VHV�G¿UIÑU�
som direkta konkurrenter till CLS. Dessa läkemedel har dock två 
större nackdelar; de är generellt mycket dyra och några uppvisar 
HQ�ELYHUNQLQJVSURƬO�VRP�NDQ�VHV�VRP�DOOYDUOLJ�������   

Marknaden för Fokuserad laserablation (FLA)/ Laser 
interstitial thermal therapy (LITT)
1¿U�GHW�J¿OOHU�)/$�/,77�¿U�GHW�EHKDQGOLQJ�DY�SURVWDWDFDQFHU�L�
tidigt skede, samt behandling i hjärna som är CLS fokusområden. 
Etablering av TRANBERG®-systemet för behandling av 
prostatacancer har inletts och såväl kliniska studier som 
rutinbehandling med CLS engångsinstrument pågår. Av alla 
VRP�GUDEEDV�DY�SURVWDWDFDQFHU�GLDJQRVWLVHUDV�FLUND����SURFHQW�
L�(XURSD�RFK�1RUGDPHULND�RFK�FLUND����SURFHQW�DY�DOOD�GÑGVIDOO�
RUVDNDGH�DY�SURVWDWDFDQFHU��VRP�UHJLVWUHUDV��ƬQQV�RFNVÀ�K¿U��
*OREDOW�¿U�VLƪUDQ�����PLOMRQHU�Q\D�IDOO�ÀUOLJHQ��YLONHW�PRWVYDUDU����

EU

US

15.�&DQFHU�RUJ���&KHPRWKHUDS\�6LGH�(ƪHFWV�������16.�6FLHQFH�1HZV�������17.�:RUOG�&DQFHU�5HVHDUFK�-RXUQDO�������18. Cancer.net 2021, 19.�.UHEVGDWHQ�LQ�'HXWVFKODQG�������20. 
Regionala cancercentrum i samverkan 2021, 21. WHO - GCO 2021, 22.�.UHEVGDWHQ�LQ�'HXWVFKODQG�������23.�&DQFHU�IDFW�VKHHW�s�3URVWDWH�&DQFHU�����

SURFHQW�DY�FDQFHULQFLGHQVHQ�KRV�P¿Q��2PNULQJ���������SHUVRQHU�
avlider årligen av prostatacancer, motsvarande sju procent av 
samtliga dödsfall orsakade av cancer hos män.�� 
 
Risken för prostatacancer påverkas starkt av ålder och endast en 
SURFHQW�DY�IDOOHQ�IÑUHNRPPHU�KRV�P¿Q�XQGHU����ÀU��6DPWLGLJW�
¿U�VDQQROLNKHWHQ�DWW�GUDEEDV�Q¿VWDQ����JÀQJHU�VWÑUUH�IÑU�P¿Q�
ÑYHU����ÀU�¿Q�IÑU�P¿Q�XQGHU����ÀU�18�0HG�HQ�ÀOGUDQGH�EHIRONQLQJ�
EOLU�G¿UPHG�SURVWDWDFDQFHU�HWW�VWÑUUH�SUREOHP��9LG�WLGLJ�
SURVWDWDFDQFHU�ƬQQV�HWW�DQWDO�PLQGUH��PHQ�P\FNHW�SRVLWLYD��
VWXGLHU�RFK�)/$�/,77�KDU�UHGDQ�HWDEOHUDWV�YLG�HWW����WDO�FHQWUD�L�
USA och Europa.

Det råder stora skillnader i den globala förekomsten av 
SURVWDWDFDQFHU���YHQ�Q¿U�GHW�NRUULJHUDV�PHG��JOREDO��
åldersstandardisering är det fortfarande en stor skillnad i 
incidens per 100 000 män globalt, troligen relaterat till skillnader 
i användningen av PSA-tester.����� Samtidigt skiljer sig dödligheten 
också stort, vilket förmodligen beror på olika sjukvårdssystem.20   
Det förväntas att den globala förekomsten av prostatacancer 
NRPPHU�DWW�Y¿[D�WLOO�����PLOMRQHU�IDOO�ÀU������21 

Illustrationen nedan visar andel män 
diagnostiserade med PCA i lokaliserat stadie22, 23   
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Åldersstandardiserad (global) incidens och dödlighet för prostatacancer per 100 000 24, 25 
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Onkologimarknaden 2010-2020

Förväntat antal män i Europa och USA diagnostiserade 
PHG�ORNDOLVHUDG�3&$�IUDP�WLOO�������

Förväntat antal män över hela världen diagnostiserade 
PHG�ORNDOLVHUDG�3&$�IUDP�WLOO�������

05�OHGG�ODVHUDEODWLRQ��05J/,77��¿U�HWW�PLQLPDOLQYDVLYW�
neurokirurgiskt alternativ för behandling av ett antal 
sjukdomar i hjärnan inklusive tumörer och bakomliggande 
orsaker till epilepsi. Förfarandet kan minska kirurgiska 
risker förknippade med traditionell öppen kirurgi. 
Behandlingen kan även minska smärta och förkorta 
ÀWHUK¿PWQLQJVWLGHQ���05�OHGG�ODVHUDEODWLRQ�NDQ�RFNVÀ�
hjälpa kirurger att hantera mer utmanande tumörer i 
hjärnan, som glioblastom, en aggressiv tumörtyp som ofta 
återkommer och kan vara livshotande. Förfarandet kan 
göra det lättare för neurokirurger att få tillgång till vissa 
tumörer som ligger nära känsliga strukturer eller djupt i 
hjärnan där de skulle vara svåra att nå genom traditionell 
öppen kirurgi.
 

TRANBERG® för bildledd FLA/LITT 
(laserablation)
,�86$�RFK�(8��PDUNQDGVIÑU�%RODJHW�75$1%(5*®-
systemet för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling 
av prostatacancer och benign prostatahyperplasi och i 
nästa steg, cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent 
HSLOHSVL��,�%RODJHWV�NRPPHUVLHOOD�PÀOV¿WWQLQJ�LQJÀU�
att sälja TRANBERG-produkter för användning vid 
bildledd ablation med hög precision för behandling av 
ovanstående patientgrupper, en marknad som i USA 
RFK�(8���HQOLJW�:RUOG�+HDOWK�2UJDQLVDWLRQ�,QWHUQDWLRQDO�
$JHQF\�IRU�5HVHDUFK�RQ�&DQFHU��������WLOOVDPPDQV�
EHU¿NQDVY¿UGHUDV�WLOO�FLUND���������PLOMDUGHU�(85�ÀUOLJHQ�IÑU�
&/6��FLUND������s������PLOMDUGHU�6(.���3ULVV¿WWQLQJHQ�DY�&/6�
produkter bedöms variera mellan indikationsområden och 
bildledningssystem.

Konkurrenter FLA/LITT
'À�)/$�/,77�V\IWDU�WLOO�DWW�NRPSOHWWHUD�HOOHU�L�YLVVD�IDOO�
ersätta kirurgi och andra behandlingsmetoder, vars 
uppgift är att ta bort eller döda cancertumörer, kan 
produkter och metoder som används för att uppnå 
samma resultat ses som konkurrerande. 

Behandling av tidig prostatacancer med FLA täcks idag, 
L�GH�ƮHVWD�IDOO��LQWH�DY�HUV¿WWQLQJ�IUÀQ�IÑUV¿NULQJVV\VWHP��
Detta kan medföra att FLA väljs bort eller ersätts av 
DQGUD�EHKDQGOLQJDU��0HG�)/$�EHKÑYHU�SDWLHQWHQ�LQWH�
avvakta och se hur tumören utvecklas för att sedan ta 
VW¿OOQLQJ�WLOO�EHKDQGOLQJ��0ÀQJD�SDWLHQWHU�VHU�GHWWD�VRP�
en så pass viktig fördel att de väljer att själva stå för 
behandlingskostnaden, vilket ofta ändå är fallet i USA, 
den marknad som CLS valt att prioritera för just denna 
tillämpning.

26, 27. 86�3URVWDWH�&DQFHU�'UXJ�0DUNHW������

0

500000

1000000

1500000

2000000

2019

426 000
510 000

1 725 000

2026 2040



EU-tillväxtprospekt 2021 - Clinical Laserthermia Systems AB28

Ordlista, Organisationsstruktur

Ordlista

Ord/fras 'HƬQLWLRQ

Systemisk terapi %HKDQGOLQJ�DY�VSHFLƬN�WXPÑUVMXNGRP�L�KHOD�NURSSHQ��

0LQLPDOLQYDVLY Användande av specialiserad teknik och utrustning för att se och behandla inuti en patient utan att 
behöva göra stora snitt. 

,PPXQWHUDSL Behandling som använder celler eller antikroppar för att stärka kroppens immunförsvar

0HWDVWDVHU Cancer som spridit sig

CE-märkning 0DUNQDGVJRGN¿QQDQGH�L�(XURSD

FDA godkännande 0DUNQDGVJRGN¿QQDQGH�L�86$

Cytotoxiska läkemedel Används för att förhindra att tumörceller delar sig

Laserablation 0HG�KM¿OS�DY�ODVHU�Y¿UPD�XSS�IÑU�DWW�ÀVWDGNRPPD�HQ�Y¿YQDGVVNDGD�IÑU�DWW�XSSQÀ�FHOOGÑG

FLA Fokuserad laserablation

/,77 Laser interstitial thermal therapy

LP,/7 ,PPXQVWLPXOHUDQGH�LQWHUVWLWLHOO�ODVHUWHUPRWHUDSL

05��05, Magnetresonanstomograf��PDJQHWNDPHUD��05�NDPHUD���7HNQLNHQ�DQY¿QGV�IÑU�DWW�XSSW¿FND��O¿JHVEH-
VW¿PPD�RFK�NODVVLƬFHUD�YLVVD�VMXNGRPDU

Stereotaxi $QY¿QGDQGH�DY�GDWRU�RFK�DYELOGDQGH�WHNQLN�IÑU�DWW�VNDSD��'�ELOGHU�PHG�KÑJ�SUHFLVRQ

Organisationsstruktur
CLS har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Bolaget är per datumet för EU-tillväxtprospektet moderbolag till det helägda amerikanska 
GRWWHUERODJHW�&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$PHULFDV�,QF��VDPW�GHW�KHO¿JGD�W\VND�GRWWHUERODJHW�&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�*PE+��
&/6�KDU�¿YHQ�HWW�GHO¿JW�ERODJ�L�6LQJDSRUH�s�&/6�$VLD�3DFLƬF�/WG���%RODJHW�KDU�SHU�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHWV�GDWXP�VMX�DQVW¿OOGD�RFK�ÀWWD�
fasta konsulter. 

Adress:�6FKHHOHY¿JHQ�����������/XQG
Telefonnummer:�����������������
Hemsida:�ZZZ�FOLQLFDOODVHU�VH�
LEI-kod:�������7+�2�'����2���
Företagsnamn och kommersiell beteckning: &OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV�$%��SXEO���&/6
Legal struktur:�(WW�SXEOLNW�DNWLHERODJ�ELOGDW�GHQ���PDUV������L�6YHULJH�RFK�UHJLVWUHUDGHV�KRV�%RODJVYHUNHW��6YHULJH��GHQ����MXQL�������
$VVRFLDWLRQVIRUPHQ�UHJOHUDV�DY�DNWLHERODJVODJHQ�����������
Säte: Lund 

,QIRUPDWLRQHQ�SÀ�%RODJHWV�ZHEESODWV�LQJÀU�LQWH�L�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��VÀYLGD�GHQQD�LQIRUPDWLRQ�LQWH�LQIÑUOLYDV�L�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW�
genom hänvisningar.
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Övrig information
,QYHVWHULQJDU�RFK�ƬQDQVLHULQJ
Från och med 1 januari 2021 fram till dagen för EU-
tillväxtprospektet har CLS inte genomfört några investeringar. 
CLS har inte heller några väsentliga pågående investeringar 
eller investeringar som ledningsorganen i CLS har gjort klara 
åtaganden om.

%RODJHW�KDU�ÑYHU�WLG�ƬQDQVLHUDW�VLQ�YHUNVDPKHW�JHQRP�LQW¿NWHU�
IUÀQ�ELGUDJ�L�NRPELQDWLRQ�PHG�NDSLWDODQVNDƪQLQJ�YLD�HPLVVLRQHU��
%RODJHW�DYVHU�DWW�ƬQDQVLHUD�Q\D�SURMHNW�VDPW�UÑUHOVHNDSLWDO�PHG�
likvid från Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen i 
enlighet med det som anges under ”Motiv för Erbjudandet”.

Utvecklingstrender
Från och med 1 januari 2021 fram till dagen för EU-
WLOOY¿[WSURVSHNWHW�EHGÑPHU�&/6�DWW�GHW�LQWH�ƬQQV�QÀJUD�
betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, 
försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser, utöver vad 
VRP�DQJHV�L�%RODJHWV�LQIÑUOLYDGH�ƬQDQVLHOOD�UDSSRUWHU�

Väsentliga förändringar
&/6�EHVOXWDGH����IHEUXDUL������DWW�XWQ\WWMD�GHW�OÀQHOÑIWH�VRP�
HUKÑOOV�L�GHFHPEHU������IUÀQ�0RGHOLR�(TXLW\�$%��0XQNHNXOOHQ���
förvaltning AB och Gerhard Dal avseende ett lån uppgående till 
WRWDOW����06(.��/ÀQHW�SÀNDOODGHV�L�VLQ�KHOKHW��9LGDUH�LQJLFN�&/6�
L�DYWDO�PHG�0RGHOLR�(TXLW\�$%��/XEULFD�(TXLW\�$%�VDPW�)RUPXH�
1RUG�)RFXV�$�6�DYVHHQGH�HWW�Q\WW�OÀQ�RP����06(.�VRP�HUV¿WWHU�
GHW�OÀQ�RP����06(.�VRP�&/6�XSSWRJ�L�GHFHPEHU�������/ÀQHW�VND�
återbetalas senast om tolv månader från utbetalning eller, om så 
inte sker, helt eller delvis konverteras till B-aktier i Bolaget genom 
kvittningsemission. CLS ingick i februari 2021 även ett avtal med 
0RGHOLR�(TXLW\�$%��/XEULFD�(TXLW\�$%�VDPW�)RUPXH�1RUG�)RFXV�
$�6�DYVHHQGH�HWW�OÀQHOÑIWH�RP����06(.��/ÀQHOÑIWHW�NDQ�XWQ\WWMDV�
under tolv månader från och med avtalets undertecknande. Lån 
som påkallas enligt lånelöftet ska återbetalas senast i februari 
�����HOOHU��RP�VÀ�LQWH�VNHU��KHOW�HOOHU�GHOYLV�NRQYHUWHUDV�WLOO�
B-aktier i Bolaget genom kvittningsemission. För mer information 
RP�OÀQHDYWDOHW�RFK�OÀQHOÑIWHW��VH�DYVQLWW�q/HJDO�LQIRUPDWLRQ�RFK�
¿JDUIÑUKÀOODQGHQ�s�/ÀQHDYWDO�RFK�OÀQHOÑIWHq�

%RODJVVW¿PPDQ�EHVOXWDGH�YLG�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�GHQ����
mars 2021 att godkänna styrelsens beslut att genomföra den 
Riktade Nyemissionen samt Företrädesemissionen i enlighet med 
beskrivningen i detta EU-tillväxtprospekt.

9LG�WYÀ�WLOOI¿OOHQ�L�PDUV�UHVSHNWLYH�DSULO������HUKÑOO�&/6�
information från Bolagets leverantör av steriliseringstjänster 
RP�EULVWHU�L�OHYHUDQWÑUHQV�VWHULOLVHULQJVSURFHVVHU��,�PDUV������
informerade leverantören Bolaget om att CLS produkter inte 
EHUÑUGHV�DY�GHVVD�EULVWHU��,�DSULO������PHGGHODGH�OHYHUDQWÑUHQ�
att det inte längre kunde garanteras att CLS produkter inte 
berördes av bristerna. CLS beslutade att återkalla samtliga sterila 
engångsinstrument och att stoppa nya leveranser till dess att 
steriliteten i engångsinstrumenten åter kan garanteras. CLS 
kommer att byta steriliseringsleverantör och bedömer att en ny 
OHYHUDQWÑU�NDQ�ƬQQDV�SÀ�SODWV�XQGHU�DQGUD�NYDUWDOHW�������'HW�
tillfälliga leveransstoppet kommer att ha begränsad påverkan 
på de kliniska studier Bolaget är involverade i samt på Bolagets 
möjlighet att, i utlovad tid, leverera erhållna order. Ansökan 
till FDA för den nya generationen av TRANBERG®-systemet 
påverkas inte.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga 
IÑU¿QGULQJDU�DY�&/6�OÀQH��RFK�ƬQDQVLHULQJVVWUXNWXU�HIWHU�GHQ����
december 2020 utöver de som anges i EU-tillväxtprospektet som 
en del av Erbjudandet. 
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CLS bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt 
för att täcka Bolagets behov under den kommande 
tolvmånadersperioden. För att tillföra Bolaget tillräckligt 
UÑUHOVHNDSLWDO�IÑU�DWW�VW¿UND�%RODJHWV�ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�L�V\IWH�
att kunna genomföra de planerade och önskade aktiviteterna 
har styrelsen i CLS, villkorat av bolagsstämmans godkännande, 
beslutat att genomföra Företrädesemissionen och den Riktade 
1\HPLVVLRQHQ��'HQ����PDUV������JRGN¿QGH�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�
styrelsens beslut. Därtill har Bolaget ett icke-utnyttjat lånelöfte 
RP����06(.�VRP�EHVNULYV�XQGHU�DYVQLWWHW�qLegal information och 
ägarförhållanden – Låneavtal och lånelöfteq�

För det fall det ingångna lånelöftet inte skulle utnyttjas och 
Företrädesemissionen och den Riktade nyemissionen skulle 
misslyckas, uppskattar Bolaget att brist på rörelsekapital kommer 
att uppstå i maj 2021 och att underskottet av rörelsekapital för 
den kommande tolvmånadersperioden bedöms uppgå till cirka 
���06(.��

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas förväntas Bolaget 
WLOOIÑUDV�FLUND������06(.�IÑUH�WUDQVDNWLRQV��RFK�JDUDQWLNRVWQDGHU��
Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget ytterligare 
���06(.�IÑUH�WUDQVDNWLRQVNRVWQDGHU��1HWWROLNYLGHQ�IUÀQ�
Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen uppgår 
WLOO�FLUND������06(.��YLONHW�%RODJHW�EHGÑPHU�YDUD�WLOOU¿FNOLJW�
för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande 
tolvmånadersperioden. Företrädesemissionen omfattas till 80 
procent av garantiåtaganden. 

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen, 
i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att 
EHVOXWD�RP�HQ�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQ�RP�XSS�WLOO�����06(.��9LG�
IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�GH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�72��VRP�
emitteras i Erbjudandet och den Riktade Nyemissionen tillförs 
%RODJHW�\WWHUOLJDUH�FLUND�������06(.�IÑUH�HPLVVLRQVNRVWQDGHU�
�EHURHQGH�SÀ�HYHQWXHOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�
och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan 
NRPPD�DWW�WHFNQDV�JHQRP�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD���
YDUDY�QHWWROLNYLGHQ�XSSJÀU�WLOO�\WWHUOLJDUH�������06(.��9LG�IXOOW�
XWQ\WWMDQGH�DY�GH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�72��VRP�HPLWWHUDV�
i Erbjudandet och den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 
\WWHUOLJDUH�FLUND�������06(.�IÑUH�HPLVVLRQVNRVWQDGHU��EHURHQGH�
på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt 
fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att 
WHFNQDV�JHQRP�XWQ\WWMDQGH�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHUQD���YDUDY�
QHWWROLNYLGHQ�XSSJÀU�WLOO�\WWHUOLJDUH�FLUND�������06(.�

Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig 
utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina 
ÀWDJDQGHQ�HOOHU�RP�NDVVDƮÑGHW�LQWH�XWYHFNODV�L�HQOLJKHW�PHG�
styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa 
ƬQDQVLHULQJVPÑMOLJKHWHU�VÀVRP�\WWHUOLJDUH�NDSLWDODQVNDƪQLQJ��
bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt 
¿Q�EHU¿NQDW�WLOOV�GHVV�DWW�\WWHUOLJDUH�NDSLWDO�NDQ�DQVNDƪDV��%RODJHW�
kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms 
vara mest essentiella för CLS utveckling.
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,�GHWWD�DYVQLWW�EHVNULYV�GH�ULVNIDNWRUHU�RFK�YLNWLJD�
RPVW¿QGLJKHWHU�VRP�DQVHV�Y¿VHQWOLJD�IÑU�%RODJHWV�
YHUNVDPKHW�RFK�IUDPWLGD�XWYHFNOLQJ��,�HQOLJKHW�PHG�
Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan 
EHJU¿QVDGH�WLOO�VÀGDQD�ULVNIDNWRUHU�VRP�¿U�VSHFLƬND�IÑU�
%RODJHW�RFK�Y¿UGHSDSSHUHQ�RFK�Y¿VHQWOLJD�IÑU�DWW�IDWWD�HWW�
Y¿OJUXQGDW�LQYHVWHULQJVEHVOXW��

5HGRJÑUHOVHQ�QHGDQ�¿U�EDVHUDG�SÀ�LQIRUPDWLRQ�VRP�¿U�
WLOOJ¿QJOLJ�SHU�GDJHQ�IÑU�GHWWD�(8�WLOOY¿[WSURVSHNW��'H�
ULVNIDNWRUHU�VRP�IÑU�Q¿UYDUDQGH�EHGÑPV�PHVW�Y¿VHQWOLJD�
SUHVHQWHUDV�IÑUVW�L�YDUMH�NDWHJRUL��PHGDQ�ULVNIDNWRUHUQD�
G¿UHIWHU�SUHVHQWHUDV�XWDQ�V¿UVNLOG�UDQJRUGQLQJ��1HGDQVWÀHQGH�
ULVNHU�RFK�RV¿NHUKHWVIDNWRUHU�NDQ�KD�HQ�Y¿VHQWOLJ�QHJDWLY�
LQYHUNDQ�SÀ�%RODJHWV�YHUNVDPKHW��ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�RFK�
UHVXOWDW�

Risker relaterade till Bolagets bransch och 
marknad
Bolaget är föremål för risker relaterade till den 
pågående Covid-19 pandemin och dess framtida 
utveckling
&RYLG����SDQGHPLQ�KDU�RUVDNDW�HQ�QHJDWLY�RFK�OÀQJYDULJ�LQYHUNDQ�
på ekonomiska och sociala förhållanden på alla marknader där 
CLS bedriver sin verksamhet, inklusive USA vilket är Bolagets 
KXYXGVDNOLJD�IRNXV�IÑU�PDUNQDGVHWDEOHULQJ��,�HWW�IÑUVÑN�DWW�
LQOHGQLQJVYLV�EHJU¿QVD�XWEUHGQLQJHQ�DY�&RYLG����LQIÑUGH�
ett stort antal länder under första halvåret 2020 betydande 
reserestriktioner, inreseförbud, stränga regler för social 
distansering, obligatoriska karantäner och nerstängning av 
många verksamheter. Sådana begränsningar lättades något i takt 
PHG�HWW�PLQVNDW�DQWDO�&RYLG����IDOO�XQGHU�DQGUD�KDOYÀUHW������IÑU�
att mot slutet av 2020 och början av 2021 återigen skärpas. Trots 
DWW�YDFFLQHULQJ�PRW�&RYLG����KDU�SÀEÑUMDWV�L�86$��LQRP�(8�RFK�
andra länder är det fortfarande oklart hur snabbt vaccineringen 
kan komma att nå ut till den bredare allmänheten och hur 
HƪHNWLYW�GHW�NRPPHU�YDUD�IÑU�DWW�PRWYHUND�HQ�\WWHUOLJDUH�YÀJ�
DY�&RYLG�����'¿UXWÑYHU�IÑUHOLJJHU�ULVN�DWW�PXWDWLRQHU�DY�YLUXVHW�
XWYHFNODV�RFK�VSULGV�PHG�VDPPD�HƪHNW�VRP�&RYLG�����

De åtgärder och restriktioner som införts i olika länder till 
IÑOMG�DY�&RYLG����KDU�SÀYHUNDW�%RODJHWV�PÑMOLJKHWHU�DWW�UHVD�
och nå ut till sjukhusen på sina huvudsakliga marknader för 
DWW�WU¿ƪD�SRWHQWLHOOD�NXQGHU��6ÀGDQD�IÑUV¿PUDGH�PÑMOLJKHWHU�
till marknadsbearbetning har i sin tur begränsat Bolagets 
möjligheter till att erhålla intäkter från försäljning. 

,�YLONHQ�PÀQ�%RODJHWV�YHUNVDPKHW�NRPPHU�DWW�IRUWV¿WWD�DWW�
SÀYHUNDV�DY�&RYLG����SDQGHPLQ�JÀU�L�QXO¿JHW�LQWH�DWW�IÑUXWVSÀ��
För det fall Bolagets samarbetspartners, regulatoriska 
myndigheter och marknaden i allmänhet påverkas av pandemin 
NDQ�%RODJHW�NRPPD�DWW�SÀYHUNDV�L�PRWVYDUDQGH�PÀQ��'HW�ƬQQV�
HQ�ULVN�DWW�HƪHNWHUQD�DY�SDQGHPLQ�NRPPHU�DWW�N¿QQDV�DY�XQGHU�
VWRUD�GHODU�DY������YDG�J¿OOHU�GHW�DOOP¿QQD�Dƪ¿UVO¿JHW��UHVYDQRU�
och möjligheterna till marknadsbearbetning. 

Risker relaterade till utveckling av 
behandlingsmetoder
CLS är beroende av relevanta myndighetsgodkännanden
CLS verksamhet består av att utveckla metoder, system 
och engångsmaterial för skonsam och säker behandling 
av cancertumörer. Huvudprodukten består av ett 
laserbehandlingssystem samt tillhörande engångsprodukter 
VRP�PÑMOLJJÑU�EHKDQGOLQJ�PHG�ODVHUHQKHWHQ��9HUNVDPKHWHQ�
är beroende av att Bolagets produkter och metoder godkänns 
av relevanta myndigheter efter genomförande av kliniska 
prövningar och tester. Huvudmarknaderna för Bolagets 
produkter är USA och EU och de relevanta tillsynsmyndigheterna 
är därmed den amerikanska livsmedels- och läkemedels-
P\QGLJKHWHQ��HQJ��US Food and Drug Administration, 
q)'$q��RFK�GHQ�HXURSHLVND�O¿NHPHGHOVP\QGLJKHWHQ��HQJ��
European Medicines Agency, q0'$q���%RODJHWV�KXYXGSURGXNW�
LQQHKDU�HWW�)'$�JRGN¿QQDQGH�IÑU�DQY¿QGQLQJ�L�86$��IÑU�
DEODWLRQVEHKDQGOLQJHQ�)/$��VDPW�HQ�&(�P¿UNQLQJ�IÑU�DQY¿QGQLQJ�
L�(XURSD��IÑU�EHKDQGOLQJDUQD�LP,/7®�RFK�)/$���%RODJHW�LQQHKDU�
¿YHQ�HWW�,62�FHUWLƬNDW��YLONHW�JRGN¿QQHU�GHVLJQ��XWYHFNOLQJ��
marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter 
LQRP�ODVHUWKHUPRWHUDSL��VRP�J¿OOHU�WLOO�GHQ���MDQXDUL������

En förutsättning för att Bolaget framgångsrikt ska kunna bedriva 
VLQ�YHUNVDPKHW�¿U�DWW�%RODJHW�EÀGH�O\FNDV�EHKÀOOD�EHƬQWOLJD�
godkännanden samt lyckas erhålla godkännanden för utökad 
användning av sina produkter inom nya behandlingsområden. 
'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�QÑGY¿QGLJD�NOLQLVND�SUÑYQLQJDU�LQWH�XWIDOOHU�
till Bolagets fördel eller att myndighetsbeslut meddelas för till 
exempel ett mer begränsat användningsområde än förväntat 
HOOHU�LQWH�DOOV��,�VÀGDQD�IDOO�NDQ�\WWHUOLJDUH�QÑGY¿QGLJD�NOLQLVND�
VWXGLHU��SUÑYQLQJDU�RFK�SURGXNW�PRGLƬHULQJDU�EOL�QÑGY¿QGLJD�IÑU�
att erhålla relevanta godkännanden, vilket kan försena försäljning 
och utveckling samt öka kostnaderna för en ny produkt. 

För att upprätthålla sina godkännanden måste Bolagets 
produkter uppfylla de regulatoriska krav som ställs på 
medicintekniska produkter på de marknader Bolaget är verksamt. 
Bolagets godkännande för marknadsföring av TRANBERG-
V\VWHPHW�L�(8�YDU�WLGLJDUH�EDVHUDW�SÀ�(8�GLUHNWLYHW�������((*�
�q0''q��VRP�L�PDM������HUV¿WWV�PHG�(8�V�IÑURUGQLQJ�0'5�
����������q0'5q���0'5�VW¿OOHU�VWÑUUH�NUDY�SÀ�NOLQLVND�GDWD�
och varje medicinteknisk produkt som släpps på marknaden 
måste uppfylla de nya kraven. Bolaget arbetar kontinuerligt 
med regelverken för medicintekniska produkter och har särskilt 
arbetat med att förbereda Bolagets tekniska dokumentation till 
GH�Q\D�NUDYHQ�L�0'5��7LOO�IÑOMG�DY�0'5�KDU�&/6�UHYLGHUDW�VLQ�SODQ�
för klinisk utveckling för att säkerställa att Bolaget fortsatt kan 
XSSU¿WWKÀOOD�GHW�JRGN¿QQDQGH�VRP�HUKÀOOLWV�XQGHU�0''�RFK�VRP�
J¿OOHU�WLOO�������'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�GHW�Q\D�UHJHOYHUNHW�QHJDWLYW�
SÀYHUNDU�%RODJHWV�PÑMOLJKHW�DWW�EHKÀOOD�EHƬQWOLJD�JRGN¿QQDQGHQ�
HOOHU�HUKÀOOD�Q\D�JRGN¿QQDQGHQ�IÑU�EHƬQWOLJD�HOOHU�IUDPWLGD�
produkter eller att tiden för att erhålla sådana godkännden 
förlängs jämfört med tidigare processer. Detta kan leda till att 
planerad marknadsintroduktion skulle dröja eller helt utebli.
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Om CLS inte lyckas erhålla relevanta tillstånd eller 
godkännanden, eller behålla de tillstånd och godkännanden 
som Bolaget redan har, kan det leda till en väsentligt försämrad 
LQW¿NWVSRWHQWLDO�IÑU�GHW�VSHFLƬND�SURMHNWHW�RFK�IÑU�%RODJHW�VDPW�
vara förenat med betydande kostnader. Det kan också leda till att 
Bolaget tvingas lägga ner hela eller delar av sin verksamhet. För 
GHW�IDOO�RYDQ�Q¿PQGD�ULVNHU�LQWU¿ƪDU�EHURU�RPIDWWQLQJHQ�DY�GHVV�
konsekvenser för Bolaget främst på vilket behandlingsområde 
som drabbas. De användningsområden som idag i första hand är 
FHQWUDOD�IÑU�%RODJHWV�LQWM¿QLQJVIÑUPÀJD�¿U�05�OHGG�EHKDQGOLQJ�
av prostatacancer i tidig fas. Bolagets exponering mot ovan 
nämnda risker är stor då verksamhetens möjligheter att 
generera intäkter är starkt beroende av myndighetstillstånd och 
godkännanden.

Risker relaterade till ersättningssystem och 
prissättningen av produkter
Prissättningen av Bolagets produkter påverkas av 
QDWLRQHOOD�HUV¿WWQLQJVV\VWHP��,�(8�VNLOMHU�VLJ�PHWRGHUQD�IÑU�
ersättningssystem mot de som tillämpas i USA där det råder fri 
prissättning. Ersättningssystemet i USA är emellertid komplicerat 
RFK�EHURHQGH�DY�DWW�QDWLRQHOOD�IÑUV¿NULQJVV\VWHP��SULYDWD�HOOHU�
RƪHQWOLJD��JRGN¿QQHU�DNWXHOOD�EHKDQGOLQJVPHWRGHU��L�YLOND�
CLS produkter ingår, och att en behandlingsmetod införs i 
enlighet med nationella kliniska riktlinjer för enskild, alternativt 
kompletterande, behandling. Bolagets framgång beror därför 
delvis på i vilken utsträckning Bolagets produkter lyckas erhålla 
godkännanden från försäkringsbolag och andra betalare av 
sjukvård. CLS arbetar för att Bolagets behandlingsmetoder och 
produkter ska få acceptans och införlivas på aktuella marknader, 
PHQ�GHW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHWV�PHWRGHU�RFK�SURGXNWHU�LQWH�
kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs 
för att få ersättning från nationella försäkringssystem på de 
marknader där Bolaget är verksamt, vilket skulle kunna påverka 
efterfrågan på Bolagets produkter. Exempelvis täcks behandling 
DY�SURVWDWDFDQFHU�PHG�)/$�/,77�LGDJ�LQWH�UHJHOP¿VVLJW�DY�
HUV¿WWQLQJ�IUÀQ�IÑUV¿NULQJVV\VWHP��YLONHW�NDQ�LQQHE¿UD�DWW�)/$�
/,77�Y¿OMV�ERUW�HOOHU�HUV¿WWV�DY�DQGUD�EHKDQGOLQJDU��'HW�NDQ�¿YHQ�
leda till en lägre efterfrågan hos patienter som själva tvingas 
stå för behandlingskostnaden utan möjlighet till ersättning 
från försäkringsbolag. Den omständigheten att behandling 
DY�SURVWDWDFDQFHU�PHG�)/$�/,77�LGDJ�L�UHJHO�LQWH�W¿FNV�DY�
försäkringsbolagens ersättningssystem i USA ökar Bolagets 
exponering mot risker relaterade till ersättningssystem och 
prissättning.

Ersättningssystem kan även komma att förändras från tid till 
annan, vilket försvårar möjligheten att förutse de ersättningar 
HQ�SURGXNW�NDQ�HUKÀOOD��9LGDUH�ƬQQV�GHW�HQ�ULVN�DWW�WLOOU¿FNOLJW�
fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem 
inte erhålls och att systemen inte kommer att betala ut någon 
sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Risken att Bolaget 
inte erhåller tillräcklig ersättning ökar på marknader där 
efterfrågan på Bolagets produkter från sjukhus och patienter 
är låg, exempelvis till följd av att alternativa godkända 

behandlingsmetoder och produkter för att ta bort eller döda 
cancertumörer, såsom läkemedelsbehandling eller kirurgi, 
XSSOHYV�VRP�PHU�NRVWQDGVHƪHNWLYD��V¿NUD�RFK�HƪHNWLYD��

Om ersättning från försäkringssystemen inte är tillräcklig eller 
begränsas på vissa marknader, såsom USA, kommer det ha 
negativ påverkan på Bolagets eller dess samarbetspartners 
möjligheter att sälja Bolagets produkter med tillräcklig 
lönsamhet, vilket kan påverka Bolagets intjäningsförmåga 
och framtida försäljningstillväxt. Den amerikanska marknaden 
IÑUY¿QWDV�ÀU������VWÀ�IÑU�FLUND����SURFHQW�DY�%RODJHWV�
adresserbara globala marknad och är därför särskilt viktig 
för Bolagets framtida möjligheter att generera intäkter. 
All utveckling som innebär minskad försäljning kan få en 
direkt inverkan på CLS verksamhet, såväl genom förlust av 
marknadsandelar som genom lägre intäkter och därmed sämre 
möjligheter att vidareutveckla verksamheten. För det fall CLS 
metoder inte godkänns av relevanta parter beror omfattningen 
av de negativa konsekvenserna främst på patienternas vilja att 
själva stå för behandlingskostnaden samt Bolagets möjlighet att 
generera intäkter på andra marknader.

Risker relaterade till produktkvalitet
,QRP�GHW�PHGLFLQWHNQLVND�RPUÀGHW�ƬQQV�GHW�HQ�ULVN�DWW�
patienter kan komma att drabbas av oförutsedda biverkningar 
HOOHU�LQVMXNQDU�XQGHU�EHKDQGOLQJHQ��,�HQOLJKHW�PHG�J¿OODQGH�
regler är CLS ansvarigt för eventuell skada som orsakas av 
CLS produkter under en studie. Därutöver kan nationella och 
internationella tillsynsmyndigheter dra tillbaka godkännanden 
om tillsynsmyndigheten anser att produkten inte är tillräckligt 
säker. Produktkvalitet är därför en kritisk faktor inom CLS 
verksamhet. För det fall en patient skulle skadas under en studie 
skulle detta kunna leda till att ytterligare kliniska studier blir 
nödvändiga, ett försämrat renommé samt kundförluster och 
att skadeståndsanspråk avseende produktansvar riktas mot 
Bolaget, vilket skulle kunna leda till ökade kostnader samt skada 
IÑUWURHQGHW�IÑU�%RODJHW�RFK�GHVV�SURGXNWHU��'HW�ƬQQV�YLGDUH�
en risk att Bolagets försäkringsskydd inte till fullo kan täcka 
eventuella framtida rättsliga krav i samband med ett eventuellt 
anspråk. Bolaget har hittills inte varit föremål för några brister 
L�VLQD�SURGXNWHU�VRP�IÑUDQOHWW�QÀJRW�DQVYDU�PHQ�GHW�ƬQQV�
HQ�ULVN�DWW�GHW�VNXOOH�NXQQD�LQWU¿ƪD�L�IUDPWLGHQ��'HWWD�VNXOOH�
kunna leda till minskade intäkter för Bolaget, en nedskrivning 
av anläggningstillgångar i Bolagets balansräkning samt i 
övrigt inverka negativt på Bolagets projektportföljs värde och 
framtidsutsikter.

Risker förknippade med konkurrerens
Branschen för utveckling av nya metoder för behandling av 
cancer är hårt konkurrensutsatt. Till exempel bedriver ett 
antal medicintekniska bolag i nuläget produktutveckling av 
IRNXVHUDG�ODVHUDEODWLRQ�DY�EHQLJQ�SURVWDWDK\SHUSODVL��%3+��
RFK�PDOLJQ�ORNDOLVHUDG�SURVWDWDFDQFHU��9LGDUH�NDQ�IÑUHWDJ�PHG�
global verksamhet, som i dagsläget arbetar med närliggande 
områden, bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets 
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verksamhetsområde. Exempelvis marknadsförs och säljs idag 
produkter som kan användas för laserablation för både samma 
RFK�DQGUD�LQGLNDWLRQHU�VRP�&/6�RFK�GHW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�VÀGDQD�
konkurrenter utökar användningsområden för sina produkter. 
%ODQG�DQQDW�XWYHFNODU�RFK�V¿OMHU�0HGWURQLF�SOF�SURGXNWHU�
till sjukhus som använder sig av bildledda behandlingar för 
bland annat hjärnkirurgiska ingrepp. Då Bolagets produkter 
och metoder syftar till att komplettera eller i vissa fall ersätta 
kirurgi och andra behandlingsmetoder, vars uppgift är att 
ta bort eller döda cancertumörer, konkurrerar Bolaget även 
med redan etablerade produkter och metoder som används 
IÑU�DWW�XSSQÀ�VDPPD�UHVXOWDW��0HGWURQLF�SOF�RFK�DQGUD�DY�
Bolagets konkurrenter är multinationella företag med betydligt 
större resurser och kapacitet vad gäller till exempel forskning 
och utveckling, kontakter med regulatoriska myndigheter 
samt marknadsföring än Bolaget, omständigheter som ger 
konkurrensmässiga fördelar och därför ökar Bolagets exponering 
för risker relaterade till konkurrens. 

Det investeras idag betydande resurser inom hela 
cancerområdet, både inom läkemedelsindustrin och inom det 
PHGLFLQWHNQLVND�RPUÀGHW��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�NRQNXUUHQWHU��
med tillgång till större resurser och investeringskapital än CLS, 
genomför omfattande satsningar och produktutveckling av nya 
behandlingsmetoder som konkurrerar med Bolagets. Sådana 
satsningar kan leda till att konkurrenter på ett snabbare eller mer 
HƪHNWLYW�V¿WW�NDQ�NRPPD�DWW�XWYHFNOD�Q\D�PHWRGHU�VRP�¿U�PHU�
HƪHNWLYD��HQNODUH�DWW�DGPLQLVWUHUD�HOOHU�PHU�SULVY¿UGD�¿Q�%RODJHWV�
metod för cancerbehandling samt att konkurrenter bättre lyckas 
erhålla patentskydd och kommersialisera sina produkter än CLS. 
En ökad användning av konkurrerande produkter, och utveckling 
i konkurrerande områden, kan göra Bolagets produkter obsoleta 
eller påverka Bolagets försäljning negativt och därmed begränsa 
CLS möjligheter att erhålla intäkter. Omfattningen av de negativa 
HƪHNWHUQD�IÑU�%RODJHW�EHURU�IU¿PVW�SÀ�KXUXYLGD�DQGUD�DNWÑUHU�SÀ�
PDUNQDGHQ�XWYHFNODU�PHWRGHU�PHG�KÑJUH�HƪHNWLYLWHW�RFK�E¿WWUH�
lyckas marknadsföra och sälja sina produkter än CLS. Om Bolaget 
PLVVO\FNDV�PHG�DWW�NRQNXUUHUD�HƪHNWLYW�VNXOOH�GHW�NXQQD�IÀ�HQ�
negativ inverkan på Bolagets försäljnings- och intjäningsförmåga, 
vilket i sin tur kan påverka aktiens kursutveckling. 

CLS är beroende av att  patienter rekryteras för 
deltagande i kliniska studier
Bolaget är beroende av att patienter rekryteras för 
JHQRPIÑUDQGHW�DY�QÑGY¿QGLJD�NOLQLVND�VWXGLHU��'HW�ƬQQV�HQ�
risk att erforderligt antal patienter för Bolagets kliniska studier 
inte kan rekryteras, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan 
på Bolagets möjligheter att genomföra studierna och därmed 
erhålla viktiga kliniska data. Antalet tillgängliga patienter kommer 
att ha en väsentlig inverkan på tidsplanen för planerade kliniska 
studier och kan komma att påverka bolagets möjligheter för 
en bredare kommersialisering av produkterna. Om Bolaget 
inte lyckas rekrytera ett tillräckligt stort antal patienter kan de 
kliniska studierna försenas eller behöva avslutas. Exempelvis 
YDOGH�&/6�L�QRYHPEHU������DWW�DYVOXWD�HQ�NOLQLVN�VWXGLH�LQRP�

LP,/7®-behandling av malignt melanom då Bolaget inte lyckades 
rekrytera tillräckligt många patienter som uppfyllde kriterierna 
IÑU�GHOWDJDQGH�L�VWXGLHQ��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHW�¿YHQ�
framgent misslyckas med att rekrytera ett tillräckligt antal 
patienter, vilket kan leda till förseningar av Bolagets kliniska 
studier. En försening kan leda till att förväntade intäkter inte 
NDQ�JHQHUHUDV�L�HQOLJKHW�PHG�SODQ�RFK�DWW�&/6�EHKÑYHU�DQVNDƪD�
\WWHUOLJDUH�ƬQDQVLHULQJ�IÑU�DWW�NXQQD�IRUWV¿WWD�YHUNVDPKHWHQ��
Att avbryta ett projekt är förknippat med kostnader i form av 
resurser som allokerats utan möjlighet att generera framtida 
intäkter. Således kan brist på patienter som deltar i studier 
påverka Bolagets kostnader och intjäningsförmåga. 

Risker relaterade till användarnas acceptans för Bolagets 
produkter
CLS cancerbehandling med hjälp av laser representerar 
en ny behandlingsmetod på marknaden, vilket innebär 
DWW�GHW�NDQ�WD�WLG�IÑU�PHWRGHUQD�)/$�/,77�RFK�LP,/7�DWW�IÀ�
genomslag på marknaden och kundernas acceptans inom 
de behandlingsområden som CLS inriktar sig på. Nivån på 
marknadsacceptansen och försäljningen av Bolagets produkter 
EHURU�SÀ�HWW�ƮHUWDO�IDNWRUHU��LQNOXVLYH�DQY¿QGDUQDV�XSSIDWWQLQJ�
DY�SURGXNWHQ�VRP�HQ�HƪHNWLY�RFK�V¿NHU�EHKDQGOLQJ��NRVWQDGHQ�
för produkten i förhållande till konkurrerande produkter, 
tillgänglighet samt försäljnings- och marknadskanaler. Under 
�����RFK������JHQRPIÑUGHV�NOLQLVND�VWXGLHU�VRP�YLVDGH�DWW�
Bolagets TRANBERG®�V\VWHP�¿U�V¿NHUW�DWW�DQY¿QGD�IÑU�LP,/7®- 
)/$��RFK�/,77�EHKDQGOLQJ��HQOLJW�SURWRNROOHQ�IÑU�GH�JHQRPIÑUGD�
VWXGLHUQD��YLONHW�ELGUDU�WLOO�HQ�ÑNDG�SURGXNWDFFHSWDQV��'HW�ƬQQV�
en risk att produktacceptansen bland användare tar lång tid 
eller helt uteblir. Exempelvis kan produktacceptansen minska 
till följd av uteblivna eller negativa resultat från framtida 
studier. Begränsad eller utebliven acceptans från läkare inom 
målgruppen, sjukhus, patienter och vårdbetalare kan negativt 
komma att påverka CLS möjligheter att sälja produkten på olika 
JHRJUDƬVND�PDUNQDGHU�RFK�HUKÀOOD�GHQ�ÑQVNDGH�SULVV¿WWQLQJHQ�
för produkten, vilket kan försvåra för produkterna att nå 
marknaden och försämra dess kommersiella potential. Detta 
skulle kunna påverka Bolagets framtida intjäningsförmåga 
negativt, eller leda till att framtida intäkter helt uteblir.

Risker kopplade till Bolagets immateriella 
rättigheter
Risker förknippade med know-how, företagshemligheter 
och immateriella rättigheter
&/6�¿U�EHURHQGH�DY�NQRZ�KRZ�RFK�IÑUHWDJVKHPOLJKHWHU�IÑU�DWW�
kunna bedriva sin verksamhet och eftersträvar alltid efter att 
skydda sådan information genom bland annat sekretessavtal med 
anställda, konsulter och samarbetspartners. CLS har dock inte 
möjlighet att till fullo skydda sig mot obehörig eller oavsiktlig 
spridning av information, vilket medför en risk att Bolagets 
NRQNXUUHQWHU�IÀU�GHO�DY�RFK�GUDU�Q\WWD�DY�GHQ�NQRZ�KRZ�VRP�
utvecklats av CLS. Av kommersiella skäl kan Bolaget i en sådan 
situation behöva upphöra med delar av sin verksamhet, vilket 
VNXOOH�OHGD�WLOO�HQ�Y¿VHQWOLJ�QHJDWLY�HƪHNW�SÀ�Y¿UGHW�DY�%RODJHWV�
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projektportfölj och dess utsikter att framgent lyckas etablera 
sina medicintekniska produkter på marknaden. För det fall 
Bolagets företagshemligheter och interna kunnande skulle 
spridas till obehöriga skulle det kunna få en negativ påverkan 
på Bolagets kommersialisering av sina produkter, vilket i sin 
tur skulle påverka Bolagets intjäningsförmåga negativt. CLS 
EHGULYHU�DYDQFHUDG�PHGLFLQVNWHNQLVN�IRUVNQLQJ�RFK�KDU�ƮHUD�
JRGN¿QGD�SDWHQW�L�EODQG�DQQDW�6YHULJH��.LQD�RFK�86$�VDPW�ƮHUD�
inneliggande patentansökningar i bland annat USA och Kina. Att 
ha en stark patentportfölj bestående av patentansökningar och 
patent är av stor betydelse för att Bolaget ska kunna bedriva 
VLQ�SURGXNWXWYHFNOLQJ�XWDQ�SRWHQWLHOO�NRQNXUUHQV��'HW�ƬQQV�
emellertid en risk att redan godkända patent inte kommer att 
utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden eller att CLS 
inneliggande patentansökningar inte kommer godkännas. 

Såvitt Bolaget känner till föreligger det för dagen för detta 
EU-tillväxtprospekt inte några invändningar avseende Bolagets 
patent, patentansökningar eller övriga immateriella rättigheter. 
'HW�ƬQQV�GRFN�HQ�ULVN�DWW�%RODJHWV�SDWHQWDQVÑNQLQJDU�
eller godkända patent ifrågasätts av konkurrenter eller 
myndigheter, vilket kan leda till att de begränsas eller upphävs, 
vilket i sin tur skulle leda till avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar och få en negativ påverkan av Bolagets 
intjäningsförmåga. Om Bolaget inte lyckas erhålla, förlänga 
HOOHU�IÑUVYDUD�SDWHQWVN\GG�IÑU�VLQD�XSSƬQQLQJDU�NDQ�DQGUD�
aktörer ges möjlighet att fritt utveckla och använda kopior av 
CLS produkter. Sådan konkurrerande produktutveckling med 
ledning i CLS verksamhet kan komma att få en negativ inverkan 
på Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter, 
tvinga CLS att avsluta ett visst projekt av kommersiella skäl 
eller innebära att den framtida produkten inte genererar några 
intäkter. Detta skulle i förlängningen kunna leda till att Bolagets 
planerade marknadsetablering, helt eller delvis, uteblir samt att 
Bolaget tvingas lägga ner delar av, eller hela, sin verksamhet. 
)ÑU�GHW�IDOO�RYDQVWÀHQGH�ULVNHU�IÑUNQLSSDGH�PHG�NQRZ�KRZ��
IÑUHWDJVKHPOLJKHWHU�RFK�LPPDWHULHOOD�U¿WWLJKHWHU�VNXOOH�LQWU¿ƪD��
VNXOOH�GHW�PHGIÑUD�EHW\GDQGH�QHJDWLYD�HƪHNWHU�IÑU�%RODJHW��

Risker förknippade med tvister relaterade till Bolagets 
eller tredje parts immateriella rättigheter
,PPDWHULHOOD�U¿WWLJKHWHU��V¿UVNLOW�SDWHQW��¿U�FHQWUDOD�IÑU�%RODJHWV�
verksamhet och att utveckla patentportföljen är en viktig del 
DY�%RODJHWV�VWUDWHJL��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHWV�EHƬQWOLJD�
eller framtida patent blir föremål för intrång av andra aktörer. 
Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter kan detta 
medföra omfattande kostnader för CLS, även vid ett för Bolaget 
positivt utfall i en eventuell tvist.

'HW�ƬQQV�¿YHQ�HQ�ULVN�DWW�&/6�XWQ\WWMDU�HOOHU�SÀVWÀV�JÑUD�LQWUÀQJ�L�
annans patent och immateriella rättigheter och att CLS därmed 
dras in i domstolsprocesser av sådana rättighetsinnehavare. Såvitt 
CLS känner till förekommer inga anklagelser om intrång i annans 
immateriella rättigheter per dagen för EU-tillväxtprospektet. CLS 

har hittills inte heller varit föremål för sådana anklagelser eller 
WYLVWHU�PHQ�GHW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�VÀGDQD�DQNODJHOVHU�HOOHU�WYLVWHU�
XSSNRPPHU�L�IUDPWLGHQ��,QWUÀQJVWYLVWHU�NDQ�YDUD�NRVWVDPPD�
RFK�WLGVNU¿YDQGH�RFK�OHGD�WLOO�IÑUVHQLQJDU�L�%RODJHWV�Dƪ¿UVSODQ��
även i det fall utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel. 
Omfattningen av sådana kostnader beror bland annat på i vilken 
utsträckning kostnaderna ersätts av Bolagets försäkringsskydd. 
För det fall det skulle visa sig att Bolaget inkräktat i tredje 
parts immateriella rättigheter kan Bolaget tvingas betala stora 
skadeståndskostnader samt, tillfälligt eller permanent, tvingas 
XSSKÑUD�PHG�GHODU�DY�VLQ�YHUNVDPKHW��,QWUÀQJVWYLVWHU�VNXOOH�¿YHQ�
kunna leda till en väsentligt försämrad intäktspotential för CLS 
samt ett nedskrivningsbehov av tillgångar och i förlängningen 
begränsa CLS möjligheter att erhålla intäkter. 

Finansiella risker
Valutarisk
0HG�YDOXWDULVN�DYVHV�ULVNHQ�DWW�HƪHNWHQ�DY�IÑU¿QGULQJDU�L�
YDOXWDNXUVHUQD�SÀYHUNDU�.RQFHUQHQV�UHVXOWDW�RFK�ƬQDQVLHOOD�
ställning negativt. Stora delar av CLS omkostnader är i SEK. 
Däremot har CLS fasta kostnader i USD för dotterbolag i och 
distribution till USA, samt kostnader i EUR för dotterbolag i 
7\VNODQG��.RVWQDGHUQD�IÑU�&/6�XWO¿QGVND�GRWWHUERODJ�ƬQDQVLHUDV�
till viss del genom intäkter i USA och Europa. För det fall 
sådana intäkter under 2021 skulle bli ringa, eller helt utebli, kan 
YHUNVDPKHWHUQD�NRPPD�DWW�ƬQDQVLHUDV�L�VLQ�KHOKHW�DY�OLNYLGHQ�
från Företrädesemissionen, vilket exponerar CLS för så kallad 
transaktionsexponering. En femprocentig försvagning av den 
svenska kronan gentemot USD och EUR skulle öka Bolagets 
EXGJHWHUDGH�NRVWQDGHU�IÑU������PHG�FLUND���������6(.�IÑU�
YHUNVDPKHWHQ�L�86$�RFK�PHG��������6(.�IÑU�YHUNVDPKHWHQ�L�
7\VNODQG��'HW�ƬQQV�G¿UIÑU�HQ�ULVN�DWW�IÑU¿QGULQJDU�L�YDOXWDNXUVHU�
NDQ�SÀYHUND�%RODJHWV�UHVXOWDW��2PIDWWQLQJHQ�SÀ�HƪHNWHUQD�
av en sådan förändring beror främst på i vilken riktning och 
utsträckning som den svenska kronan förändras och ligger 
således i huvudsak utanför Bolagets kontroll.

Risker förknippade med Bolagets kontinuerliga 
ƬQDQVLHULQJVEHKRY
CLS har sedan verksamheten startade haft begränsade 
UÑUHOVHLQW¿NWHU�RFK�EHƬQQHU�VLJ�IRUWVDWW�L�HQ�IDV�DY�XWYHFNOLQJ�
med höga omkostnader och låga intäkter. Bolaget har inte fullt 
ut börjat marknadsföra sina produkter och det kan komma 
att dröja innan produkterna genererar intäkter för att täcka 
Bolagets löpande kostnader. Bolagets verksamhet är därmed 
IÑUHQDG�PHG�HWW�NRQWLQXHUOLJW�ƬQDQVLHULQJVEHKRY��&/6�NRPPHU�
även fortsättningsvis att behöva betydande kapital för att 
ƬQDQVLHUD�SÀJÀHQGH�RFK�SODQHUDGH�VWXGLHU��PDUNQDGVODQVHULQJDU�
och produktutveckling. Förseningar i produktutvecklingen, 
exempelvis till följd av att Bolaget tvingas avsluta studier i förtid 
eller på grund av en utebliven marknadsacceptans för Bolagets 
produkter, kan komma att innebära ökade kostnader för CLS och 
att framtida intäkter blir lägre än förväntat eller helt uteblir. 
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6RP�HQ�NRQVHNYHQV�DY�&RYLG����SDQGHPLQ�KDU�%RODJHWV�PÑMOLJKHW�
till intäkter från försäljning under 2020 minskat samtidigt 
som kostnaderna kopplade till FDA-godkännande för det nya 
TRANBERG-systemet har ökat till följd av mer omfattande krav 
IUÀQ�)'$�SÀ�NOLQLVND�GDWD��,�IHEUXDUL������EHVOXWDGH�%RODJHWV�
VW\UHOVH�DWW�XWQ\WWMD�HWW�L�OÀQHOÑIWH�RP����06(.�VDPWLGLJW�VRP�
PDQ�LQJLFN�HWW�Q\WW�OÀQHDYWDO�RP����06(.�IÑU�DWW�V¿NUD�%RODJHWV�
ƬQDQVLHULQJ�IUDP�WLOO�GHW�IÑUVWD�NYDUWDOHW������

Både omfattningen av och tidpunkten för CLS framtida 
NDSLWDOEHKRY�NRPPHU�DWW�EHUR�SÀ�HWW�ƮHUWDO�IDNWRUHU��G¿ULEODQG�
resultat från, och kostnader för, pågående och framtida 
VWXGLHU��([HPSHOYLV�DYVHU�%RODJHW�DWW�ƬQDQVLHUD�GHQ�SODQHUDGH�
PXOWLFHQWHUVWXGLHQ��VRP�V\IWDU�WLOO�DWW�NDUWO¿JJD�HƪHNWHQ�DY�
LP,/7®, helt eller delvis med projektmedel. För det fall CLS 
skulle erhålla lägre projektmedel än väntat, eller tilldelningen 
av projektmedel helt skulle utebli, kan dock Bolaget, helt 
HOOHU�GHOYLV��WYLQJDV�ƬQDQVLHUD�PXOWLFHQWHUVWXGLHQ�PHG�HJQD�
medel varmed Bolaget skulle stå inför ett kraftigt ökat 
ƬQDQVLHULQJVEHKRY��

7LOOJÀQJHQ�WLOO��VDPW�YLOONRUHQ�IÑU��\WWHUOLJDUH�ƬQDQVLHULQJ��
exempelvis genom nyemissioner, licens- eller samarbetsavtal 
HOOHU�OÀQ�SÀYHUNDV�DY�HWW�ƮHUWDO�IDNWRUHU�VÀVRP�&/6�VWXGLHUHVXOWDW��
marknadsförhållanden, den generella tillgången på kapital samt 
&/6�NUHGLWY¿UGLJKHW�RFK�NUHGLWNDSDFLWHW��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�
%RODJHW��WLOO�H[HPSHO�IÑU�DWW�ƬQDQVLHUD�NRPSOHWWHUDQGH�NOLQLVND�
studier för att uppfylla eventuella regulatoriska krav, tvingas 
JHQRPIÑUD�IUDPWLGD�ƬQDQVLHULQJDU�SÀ�IÑU�&/6�RIÑUGHODNWLJD�
villkor, exempelvis genom kraftigt rabatterade emissioner eller 
ofördelaktiga lånevillkor. Detta skulle kunna leda till att CLS 
tvingas prioritera ett fåtal satsningar och begränsa sin utveckling 
eller helt upphöra med sin verksamhet. Således skulle risker 
IÑUNQLSSDGH�PHG�%RODJHWV�NRQWLQXHUOLJD�ƬQDQVLHULQJVEHKRY�
NXQQD�IÀ�HQ�NUDIWLJ�QHJDWLY�LQYHUNDQ�SÀ�%RODJHWV�ƬQDQVLHOOD�
situation och möjligheter att vidareutveckla sina projekt. 

Värdepappersrelaterade risker
CLS är ett tillväxtbolag och har sedan grundandet inte 
lämnat någon utdelning
Bolaget är ett tillväxtbolag och har sedan grundandet inte 
genomfört några utdelningar till aktieägarna. Under de närmaste 
åren kommer eventuellt genererade vinstmedel att avsättas till 
utveckling av Bolagets verksamhet. Någon utdelning är därför 
inte planerad för de kommande åren. Storleken av framtida 
eventuella utdelningar från CLS är beroende av ett antal faktorer, 
VÀVRP�%RODJHWV�IUDPWLGD�YLQVW��ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ��NDVVDƮÑGH��
behov av rörelsekapital, investeringar och andra faktorer. 
'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�%RODJHW�DOGULJ�NRPPHU�DWW�NXQQD�O¿PQD�
utdelning, exempelvis om Bolaget inte erhåller nödvändiga 
myndighetsgodkännanden avseende studier eller produkter, 
om resultaten av Bolagets studier utfaller till CLS nackdel eller 

om Bolaget misslyckas med att kommersialisera sina produkter. 
För det fall ingen utdelning lämnas kommer en investerares 
eventuella avkastning att vara beroende av aktiekursens 
framtida utveckling. Under den tolvmånadersperiod som föregår 
EU-tillväxtprospektet hade Bolagets aktier en högsta kurs 
RP������6(.�RFK�HQ�O¿JVWD�DNWLHNXUV�RP������6(.��/LNW�PÀQJD�
medicintekniska bolag har CLS aktie en hög volatilitet och det 
ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�LQYHVWHUDUH�LQWH�NDQ�YLGDUHV¿OMD�DNWLHUQD�WLOO�HQ�
kurs motsvarande eller överstigande teckningskursen. 

Risker förknippade med utspädning i framtida emissioner
0RW�EDNJUXQG�DY�GHQ�XWYHFNOLQJVIDV�VRP�%RODJHW�EHƬQQHU�
sig i kan CLS komma att behöva ytterligare kapital framgent 
IÑU�DWW�ƬQDQVLHUD�VLQ�YHUNVDPKHW��%RODJHWV�YHUNVDPKHW�KDU�
KLWWLOOV�ƬQDQVLHUDWV�WLOO�VWRU�GHO�JHQRP�Q\HPLVVLRQHU��8QGHU�
U¿NHQVNDSVÀUHQ������RFK������RFK������XSSWRJ�%RODJHW�
WRWDOW�FLUND�����06(.�JHQRP�HPLVVLRQ�DY������������%�DNWLHU�
med företrädesrätt för aktieägarna samt genomförde riktade 
Q\HPLVVLRQHU�RP�WRWDOW�����������%�DNWLHU��'HW�¿U�%RODJHWV�
EHGÑPQLQJ�DWW�¿YHQ�IUDPWLGD�NDSLWDODQVNDƪQLQJDU�VDQQROLNW�
kommer att ske genom emission av aktier. Om Bolaget väljer 
DWW�WD�LQ�\WWHUOLJDUH�NDSLWDO�JHQRP�ULNWDGH�Q\HPLVVLRQHU�ƬQQV�
HQ�ULVN�DWW�EHƬQWOLJD�LFNH�WHFNQLQJVEHU¿WWLJDGH�DNWLH¿JDUHV�
innehav späds ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspätt genom 
att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. 
Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka 
och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman 
försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och 
resultat minskar. 

Risker relaterade till Erbjudandet
Risker relaterade till ej säkerställda garantiåtaganden
CLS har ingått avtal om garantiåtaganden avseende 
)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�RP�WRWDOW����06(.�� WDJDQGHQD�LQQHKÀOOHU�
sedvanliga villkor avseende, exempelvis, skyldighet för respektive 
investerare att teckna sig för Units i enlighet med respektive 
åtagande. För lämnade garantiåtaganden har respektive garant 
rätt till en ersättning motsvarande tio procent av det belopp som 
KDU�JDUDQWHUDWV��PRWVYDUDQGH�WRWDOW�FLUND�����06(.�

Lämnade garantiåtaganden är inte säkerställda genom 
pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för 
att säkerställa att emissionslikviden från Företrädesemissionen 
NRPPHU�DWW�WLOOIÑUDV�&/6��'HW�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�HQ�HOOHU�ƮHUD�
motparter inte lever upp till utställda garantiåtaganden. Om 
GHVVD�ÀWDJDQGHQ��KHOW�HOOHU�GHOYLV��LQWH�LQIULDV�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�
Bolaget tillförs mindre kapital än beräknat, vilket i sin tur skulle 
kunna leda till att CLS tvingas revidera sina utvecklingsplaner, 
inte kommer att kunna fortsätta utveckla sina produkter 
enligt plan eller tvingas genomföra kostnadsneddragningar, 
alternativt behöver söka alternativa och potentiellt dyrare 
ƬQDQVLHULQJVIRUPHU�
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Allmänt
Aktierna har emitterats enligt svensk rätt och är denominerade 
i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt 
ÑYHUOÀWEDUD��'HQ���DSULO������QRWHUDGHV�&/6�DNWLH�DY�VHULH�%�SÀ�
$NWLH7RUJHW��6SRWOLJKW��RFK�QRWHUDGHV�VHGHUPHUD�SÀ�1DVGDT�
)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�L�PDUV�������PHG�,6,1�6(������������
7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��KDU�,6,1�6(�����������RFK�
WHFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��KDU�,6,1�6(�����������

Vissa rättigheter förenade med aktierna
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, 
inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras 
HQOLJW�GH�IÑUIDUDQGHQ�VRP�DQJHV�L�DNWLHERODJVODJHQ������������

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post 
RFK�,QULNHV�7LGQLQJDU�VDPW�SÀ�%RODJHWV�ZHEESODWV��$WW�NDOOHOVH�
har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som 
vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införd 
L�GHQ�DY�(XURFOHDU�6ZHGHQ�IÑUGD�DNWLHERNHQ�VH[�EDQNGDJDU�
före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i 
bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen. 

9DUMH�DNWLH�DY�VHULH�$�L�%RODJHW�EHU¿WWLJDU�LQQHKDYDUHQ�WLOO�WLR�
röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B i Bolaget 
EHU¿WWLJDU�LQQHKDYDUHQ�WLOO�HQ�UÑVW�SÀ�ERODJVVW¿PPD��9DUMH�
aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier av serie A eller B genom en 
kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som 
huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
SUR�UDWD�WLOO�GHW�DQWDO�DNWLHU�VRP�LQQHKDV�VHGDQ�WLGLJDUH��SULP¿U�
IÑUHWU¿GHVU¿WW���$NWLHU�VRP�LQWH�WHFNQDV�DY�GH�DNWLH¿JDUH�VRP�¿U�
berättigade till teckning genom primär företrädesrätt kommer 
DWW�HUEMXGDV�WLOO�VDPWOLJD�DNWLH¿JDUH��VXEVLGL¿U�IÑUHWU¿GHVU¿WW���2P�
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna 
L�IÑUKÀOODQGH�WLOO�GHW�WRWDOD�DQWDO�DNWLHU�GH�IÑUXW�¿JHU�L�%RODJHW��,�
GHQ�PÀQ�GHWWD�LQWH�NDQ�VNH�YDG�DYVHU�YLVV�DNWLH�YLVVD�DNWLHU��VNHU�
fördelning genom lottning. Beslutar Bolaget att ge ut aktier 
endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare oavsett om 
deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger.

9LG�Q\HPLVVLRQ�DY�WHFNQLQJVRSWLRQHU�RFK�NRQYHUWLEOHU�VND�
aktieägare som huvudregel ha företrädesrätt i enlighet med vad 
som anges ovan.

9LG�ÑNQLQJ�DY�DNWLHNDSLWDOHW�JHQRP�IRQGHPLVVLRQ�VND�Q\D�DNWLHU�
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
VDPPD�VODJ�VRP�ƬQQV�VHGDQ�WLGLJDUH��'¿UYLG�VND�JDPOD�DNWLHU�DY�
visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma 
aktieslag.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning 
vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till 
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga 
DNWLH¿JDUH�VRP�¿U�UHJLVWUHUDGH�L�GHQ�DY�(XURFOHDU�6ZHGHQ�IÑUGD�
aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är 
berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till 
DNWLH¿JDUQD�JHQRP�(XURFOHDU�6ZHGHQ�VRP�HWW�NRQWDQW�EHORSS�
per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter 
�VDNXWGHOQLQJ���2P�DNWLH¿JDUH�LQWH�NDQ�QÀV�JHQRP�(XURFOHDU�
6ZHGHQ��NYDUVWÀU�DNWLH¿JDUHQV�IRUGUDQ�SÀ�%RODJHW�DYVHHQGH�
utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig 
SUHVNULSWLRQVWLG��9LG�SUHVNULSWLRQ�WLOOIDOOHU�XWGHOQLQJVEHORSSHW�
Bolaget.

'HW�ƬQQV�LQJD�UHVWULNWLRQHU�DYVHHQGH�U¿WWHQ�WLOO�XWGHOQLQJ�IÑU�
aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har 
skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk 
kupongskatt.

B-aktier som tecknas i Erbjudandet ska berättiga till utdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok. 

Central värdepappersförvaring
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt 
ODJHQ�������������RP�Y¿UGHSDSSHUVFHQWUDOHU�RFK�NRQWRIÑULQJ�DY�
ƬQDQVLHOOD�LQVWUXPHQW��'HWWD�UHJLVWHU�IÑUV�DY�(XURFOHDU�6ZHGHQ�
$%��%R[�������������6WRFNKROP��,QJD�DNWLHEUHY�¿U�XWI¿UGDGH�IÑU�
%RODJHWV�DNWLHU��(XURFOHDU�6ZHGHQ�$%�¿U�NRQWRIÑUDQGH�LQVWLWXW��

Emissionsbemyndiganden
9LG�ÀUVVW¿PPD�L�%RODJHW�GHQ����MXQL������EHVOXWDGHV�DWW�
EHP\QGLJD�VW\UHOVHQ�DWW��YLG�HWW�HOOHU�ƮHUD�WLOOI¿OOHQ��XQGHU�
tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, 
konvertibler eller teckningsoptioner, dock att sådan emission 
inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets 
högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant 
emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, 
kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge 
VW\UHOVHQ�ƮH[LELOLWHW�L�DUEHWHW�PHG�DWW�V¿NHUVW¿OOD�DWW�%RODJHW�SÀ�
HWW�¿QGDPÀOVHQOLJW�V¿WW�NDQ�WLOOIÑUDV�NDSLWDO�IÑU�ƬQDQVLHULQJHQ�
av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillföra Bolaget nya strategiska 
ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på 
marknadsmässiga villkor. 

Per dagen för EU-tillväxtprospektet har ingen del av 
bemyndigandet utnyttjats.
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9LG�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�L�%RODJHW�GHQ����PDUV������EHVOXWDGHV�
DWW�EHP\QGLJD�VW\UHOVHQ�DWW��YLG�HWW�HOOHU�ƮHUD�WLOOI¿OOHQ��XQGHU�
tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya 
%�DNWLHU�RFK�WHFNQLQJVRSWLRQHU��8QLWV���8QGHU�EHP\QGLJDQGHW�NDQ�
KÑJVW�����������%�DNWLHU�VDPW�KÑJVW�����������WHFNQLQJVRSWLRQHU�
DY�VHULH�72��RFK�KÑJVW�����������WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�
72��NRPPD�DWW�JHV�XW��(PLVVLRQHQ�HQOLJW�EHP\QGLJDQGHW�VND�
genomföras i form av utgivande av Units på samma villkor som i 
Företrädesemissionen. Emission i enlighet med bemyndigandet 
kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med 
bemyndigandet och anledningen till avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget 
att tillföras ytterligare emissionslikvid vid ett stort intresse för 
Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen samt att 
kunna bredda Bolagets ägarkrets.

För det fall Överteckningsoptionen utnyttjas eller den Riktade 
Nyemissionen utökas kommer sådana Units att emitteras med 
stöd av ovan nämnda bemyndigande.

Riktad Nyemission
'HQ����PDUV������EHVOXWDGH�H[WUD�ERODJVVW¿PPDQ�L�%RODJHW�
DWW�JRGN¿QQD�VW\UHOVHQV�EHVOXW�IUÀQ�GHQ����IHEUXDUL������
RP�HQ�ULNWDG�Q\HPLVVLRQ�DY�����������8QLWV��GHQ�q5LNWDGH�
1\HPLVVLRQHQq��WLOO�0RGHOLR�(TXLW\�$%��/XEULFD�(TXLW\�$%�RFK�
)RUPXH�1RUG�0DUNHGVQHXWUDO�$�6��YLOND�¿YHQ�KDU�XWI¿UGDW�
garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen om totalt 
���06(.�VDPW�WHFNQLQJVÀWDJDQGHQ�DYVHHQGH�GHQ�5LNWDGH�
1\HPLVVLRQHQ�RP����06(.��'HQ�5LNWDGH�1\HPLVVLRQHQ�
genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen och kan 
NRPPD�DWW�XWÑNDV�PHG�KÑJVW�����������8QLWV�PHG�VWÑG�DY�GHW�
EHP\QGLJDQGH�VRP�EHVOXWDGHV�DY�H[WUD�ERODJVVW¿PPD�GHQ����
mars 2021. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
¿U�DWW�SÀ�HWW�WLGV��RFK�NRVWQDGVHƪHNWLYW�V¿WW�DQVNDƪD�HUIRUGHUOLJW�
rörelsekapital till Bolaget på marknadsmässiga villkor. För mer 
information om erhållna tecknings- och garantiåtaganden, se 
DYVQLWWHW�q9LOONRU�IÑU�(UEMXGDQGHW�s�7HFNQLQJVIÑUELQGHOVHU�RFK�
JDUDQWLÀWDJDQGHQq�

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital 
DWW�ÑND�PHG�WRWDOW�KÑJVW�FLUND���������6(.�WLOO�FLUND�������
����6(.��LQQDQ�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��RFK�DQWDOHW�DNWLHU�RFK�
UÑVWHU�ÑNDU�PHG�KÑJVW�����������WLOO�WRWDOW������������DNWLHU�
RFK������������UÑVWHU��LQQDQ�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��'HQ�
Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka sex 
procent av aktierna och cirka fem procent av rösterna innan 
Företrädesemissionen. För det fall den Riktade Nyemissionen 
XWÑNDV�IXOOW�XW�NRPPHU�%RODJHW�WLOOIÑUDV�\WWHUOLJDUH����06(.��
YDULJHQRP�%RODJHWV�DNWLHNDSLWDO�ÑNDV�PHG�\WWHUOLJDUH���������
6(.�RFK�DQWDOHW�DNWLHU�RFK�UÑVWHU�ÑNDV�PHG������������

,QYHVWHUDUQD�L�GHQ�5LNWDGH�1\HPLVVLRQHQ�HUKÀOOHU�VLQD�DNWLHU�
efter avstämningsdagen för Företrädesemissionen och erhåller 
därmed inte några teckningsrätter för deltagande i Erbjudandet. 

&HUWLƬHG�$GYLVHU
%RODJHWV�&HUWLƬHG�$GYLVHU�¿U�)1&$�$%�PHG�SRVWDGGUHVV�)1&$�
6ZHGHQ�$%��%R[��������������6WRFNKROP�

2ƪHQWOLJD�XSSNÑSVHUEMXGDQGHQ�RFK�WYÀQJVLQOÑVHQ
,�ODJHQ������������RP�RƪHQWOLJD�XSSNÑSVHUEMXGDQGHQ�SÀ�
DNWLHPDUNQDGHQ��q/8$q��ƬQQV�JUXQGO¿JJDQGH�EHVW¿PPHOVHU�RP�
RƪHQWOLJD�XSSNÑSVHUEMXGDQGHQ�DYVHHQGH�DNWLHU�L�ERODJ�YLONDV�
DNWLHU�¿U�XSSWDJQD�WLOO�KDQGHO�SÀ�HQ�UHJOHUDG�PDUNQDG�L�6YHULJH��,�
/8$�ƬQQV�¿YHQ�EHVW¿PPHOVHU�RP�EXGSOLNW�RFK�IÑUVYDUVÀWJ¿UGHU��
(QOLJW�ODJHQ������������RP�Y¿UGHSDSSHUVPDUNQDGHQ�VND�HQ�
EÑUV�KD�UHJOHU�RP�RƪHQWOLJD�XSSNÑSVHUEMXGDQGHQ�VRP�DYVHU�
aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som 
EÑUVHQ�GULYHU��6ÀGDQD�UHJOHU�KDU�EODQG�DQQDW�EÑUVHQ�1DVGDT�
6WRFNKROP�$%��9LGDUH�UHNRPPHQGHUDU�.ROOHJLHW�IÑU�VYHQVN�
bolagsstyrning, som har i uppgift att verka för god sed på den 
svenska aktiemarknaden, att i allt väsentligt motsvarande regler 
tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på bland 
DQQDW�KDQGHOVSODWWIRUPDUQD�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW��
1RUGLF�07)�RFK�6SRWOLJKW�

%RODJHWV�%�DNWLHU�KDQGODV�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�
0DUNHW�RFK�WLOO¿PSOLJW�UHJHOYHUN�¿U�G¿UIÑU�Takeover-regler för 
vissa handelsplattformar som ges ut av Kollegiet för svensk 
ERODJVVW\UQLQJ��5HJOHUQD�¿U�WLOO¿PSOLJD�GÀ�HQ�EXGJLYDUH�RƪHQWOLJW�
erbjuder innehavare av aktierna i Bolaget att överlåta samtliga 
eller en del av dessa aktier till budgivaren. Reglerna innehåller, 
likt LUA, bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder.

(QOLJW�DNWLHERODJVODJHQ������������KDU�YLGDUH�DNWLH¿JDUH�VRP�
VM¿OY�HOOHU�JHQRP�GRWWHUIÑUHWDJ�LQQHKDU�PHU�¿Q����SURFHQW�DY�
aktierna i Bolaget rätt att lösa in resterande aktier. Tvångsinlösen 
kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare har 
PHU�¿Q����SURFHQW�DY�DNWLHUQD��

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
KDU�LQWH�IÑUHNRPPLW�QÀJUD�RƪHQWOLJD�XSSNÑSVHUEMXGDQGHQ�
EHWU¿ƪDQGH�&/6�DNWLHU�XQGHU�GHW�LQQHKDYDQGH�HOOHU�IÑUHJÀHQGH�
räkenskapsåret.

Skatterelaterade frågor
,QYHVWHUDUH�EÑU�XSSP¿UNVDPPD�DWW�VNDWWHODJVWLIWQLQJHQ�L�
investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan 
inverka på eventuella inkomster från Bolagets värdepapper. 
,QYHVWHUDUH�XSSPDQDV�DWW�NRQVXOWHUD�GHQQHV�REHURHQGH�
rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i 
samband med Erbjudandet.  



EU-tillväxtprospekt 2021 - Clinical Laserthermia Systems AB38

Villkor för erbjudandet

Villkor för erbjudandet

Erbjudandet
(UEMXGDQGHW�RPIDWWDU�KÑJVW�����������8QLWV��PRWVYDUDQGH����
��������Q\HPLWWHUDGH�DNWLHU�RFK�HQ�HPLVVLRQVOLNYLG�RP��������
����6(.��VDPW�����������YHGHUODJVIULD�WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�
72��RFK�����������YHGHUODJVIULD�WHFNQLQJVRSWLRQHU�DY�VHULH�72��
PHG�IÑUHWU¿GHVU¿WW�IÑU�EHƬQWOLJD�DNWLH¿JDUH��2P�HPLVVLRQHQ�EOLU�
övertecknad kan styrelsen besluta om en Överteckningsoption 
RP�KÑJVW�����������8QLWV��PRWVYDUDQGH�����������Q\HPLWWHUDGH�
aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten. 
Överteckningsoptionen sker med stöd av bemyndigande lämnat 
DY�H[WUD�ERODJVVW¿PPDQ����PDUV������

Företrädesrätt till teckning
'HQ�VRP�SÀ�DYVW¿PQLQJVGDJHQ�GHQ���DSULO������YDU�
registrerad som aktieägare i Clinical Laserthermia Systems AB 
¿JHU�IÑUHWU¿GHVU¿WW�DWW�WHFNQD�8QLWV�L�&/6�XWLIUÀQ�EHƬQWOLJW�
aktieinnehav i Bolaget. För varje innehavd aktie, oavsett 
DNWLHVODJ��SÀ�DYVW¿PQLQJVGDJHQ�GHQ���DSULO������HUKÀOOHU�
DNWLH¿JDUH�L�&/6�WUH�����XQLWU¿WWHU��7MXJR������XQLWU¿WWHU�JHU�
U¿WW�DWW�WHFNQD�HQ�����8QLWEHVWÀHQGH�DY�WYÀ�����%�DNWLHU��HQ�����
YHGHUODJVIUL�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��RFK�HQ�����YHGHUODJVIUL�
WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��

Avstämningsdag
$YVW¿PQLQJVGDJ�KRV�(XURFOHDU�6ZHGHQ�IÑU�U¿WW�WLOO�GHOWDJDQGH�L�
)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�YDU�GHQ���DSULO�������6LVWD�GDJ�IÑU�KDQGHO�
L�&/6�DNWLH�PHG�U¿WW�DWW�HUKÀOOD�XQLWU¿WWHU�YDU�GHQ���DSULO�������
Första dag för handel i CLS aktie utan rätt att erhålla uniträtter 
var den 8 april 2021.

Uniträtter (UR)
$NWLH¿JDUH�L�&/6�HUKÀOOHU�WUH�����XQLWU¿WWHU�IÑU�YDUMH�LQQHKDYG�
aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs tjugo 
�����XQLWU¿WWHU�JHU�U¿WW�DWW�WHFNQD�HQ�����8QLW�EHVWÀHQGH�DY�WYÀ�����
%�DNWLHU��HQ�����YHGHUODJVIUL�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��RFK�HQ�
����YHGHUODJVIUL�WHFNQLQJVRSWLRQ�DY�VHULH�72��

Teckningskurs
7HFNQLQJVNXUVHQ�¿U�����6(.�SHU�8QLW��PRWVYDUDQGH������6(.�SHU�
B-aktie. Courtage utgår ej.

Villkor för teckningsoption av serie TO3
7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��NRPPHU�NXQQD�XWQ\WWMDV�IÑU�
WHFNQLQJ�DY�Q\D�%�DNWLHU�XQGHU�SHULRGHQ����DSULO������s����DSULO�
������G¿U�LQQHKDYDUH�VND�¿JD�U¿WW�DWW�IÑU�HQ�����WHFNQLQJVRSWLRQ�
72��WHFNQD�HQ�����Q\�DNWLH�DY�VHULH�%�L�%RODJHW�WLOO�HWW�OÑVHQSULV�
PRWVYDUDQGH����SURFHQW�DY�GHQ�YRO\PY¿JGD�JHQRPVQLWWOLJD�
EHWDONXUVHQ�IÑU�%RODJHWV�%�DNWLH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�
0DUNHW�XQGHU�HQ�SHULRG�RP�WLR������KDQGHOVGDJDU�RPHGHOEDUW�
IÑUHJÀHQGH�GHQ���DSULO�������GRFN�O¿JVW������6(.�RFK�KÑJVW������
6(.�SHU�DNWLH��7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��NRPPHU�DWW�WDV�
XSS�WLOO�KDQGHO�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�

Villkor för teckningsoption av serie TOT2
7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��NRPPHU�NXQQD�XWQ\WWMDV�IÑU�
WHFNQLQJ�DY�Q\D�%�DNWLHU�XQGHU�SHULRGHQ����DSULO������s����DSULO�
������G¿U�LQQHKDYDUH�VND�¿JD�U¿WW�DWW�IÑU�HQ�����WHFNQLQJVRSWLRQ�
72��WHFNQD�HQ�����Q\�DNWLH�DY�VHULH�%�L�%RODJHW�WLOO�HWW�OÑVHQSULV�
PRWVYDUDQGH����SURFHQW�DY�GHQ�YRO\PY¿JGD�JHQRPVQLWWOLJD�
EHWDONXUVHQ�IÑU�%RODJHWV�%�DNWLH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�
0DUNHW�XQGHU�HQ�SHULRG�RP�WLR������KDQGHOVGDJDU�RPHGHOEDUW�
IÑUHJÀHQGH�GHQ���DSULO�������GRFN�O¿JVW������6(.�RFK�KÑJVW������
6(.�SHU�DNWLH��7HFNQLQJVRSWLRQHUQD�DY�VHULH�72��NRPPHU�DWW�WDV�
XSS�WLOO�KDQGHO�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�

Utspädning
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet 
DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND�PHG������������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�
HQ�XWVS¿GQLQJ�RP����SURFHQW�EDVHUDW�SÀ�DQWDOHW�DNWLHU�LQQDQ�
)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�YLGK¿QJDQGH�
WHFNQLQJVRSWLRQHU�WLOO�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�DY�VHULH�72��
NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�%RODJHW�DWW�ÑND�PHG�\WWHUOLJDUH�������
�����PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP�FLUND�WLR�SURFHQW�RFK�
vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner till 
)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�
%RODJHW�DWW�ÑND�IUÀQ������������PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�
om cirka nio procent, beräknat före eventuell tilldelning 
DY�8QLWV�L�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ��9LG�IXOO�WLOOGHOQLQJ�L�
Överteckningsoptionen kommer antalet aktier att öka med 
\WWHUOLJDUH�����������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�WUH�SURFHQW�EHU¿NQDW�
HIWHU�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��9LG�IXOOW�XWQ\WWMDQGH�DY�YLGK¿QJDQGH�
WHFNQLQJVRSWLRQHU�WLOO�±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�DY�VHULH�72��
kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 022 
����DNWLHU��PRWVYDUDQGH�HQ�XWVS¿GQLQJ�RP�FLUND�HQ�SURFHQW�
och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner till 
±YHUWHFNQLQJVRSWLRQHQ�DY�VHULH�72��NRPPHU�DQWDOHW�DNWLHU�L�
%RODJHW�DWW�ÑND�PHG�\WWHUOLJDUH�����������DNWLHU��PRWVYDUDQGH�HQ�
utspädning om cirka 1 procent.  

Teckningstid
7HFNQLQJ�DY�8QLWV�VND�VNH�IUÀQ�RFK�PHG�GHQ����DSULO������WLOO�
och med den 28 april 2021. Styrelsen har rätt att förlänga 
teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter 
teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering 
IUÀQ�(XURFOHDU��DWW�ERNDV�ERUW�IUÀQ�LQQHKDYDUQDV�93�NRQWRQ�

Handel med uniträtter (UR)
+DQGHO�PHG�XQLWU¿WWHU�NRPPHU�DWW�VNH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�
*URZWK�0DUNHW�IUÀQ�RFK�PHG�GHQ����DSULO������WLOO�RFK�PHG�
GHQ����DSULO�������,QQHKDYDUH�DY�XQLWU¿WWHU�VND�Y¿QGD�VLJ�
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga 
tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. 
Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod 
ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de 
uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i CLS på 
avstämningsdagen. 
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Ej utnyttjade uniträtter 
8QLWU¿WWHU�VRP�HM�VÀOWV�VHQDVW�GHQ����DSULO������HOOHU�XWQ\WWMDWV�
för teckning av Units senast den 28 april 2021, kommer att bokas 
ERUW�IUÀQ�VDPWOLJD�93�NRQWRQ�XWDQ�HUV¿WWQLQJ��,QJHQ�V¿UVNLOG�
avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för 
teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
DYVW¿PQLQJVGDJHQ�GHQ���DSULO������¿U�UHJLVWUHUDGH�L�GHQ�DY�
Euroclear för CLS räkning förda aktieboken erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser 
samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. 
)XOOVW¿QGLJW�(8�WLOOY¿[WSURVSHNW�NRPPHU�DWW�ƬQQDV�WLOOJ¿QJOLJW�
SÀ�&/6�KHPVLGD�FOLQLFDOODVHU�VH�VDPW�$TXUDWV�KHPVLGD�DTXUDW�
se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med 
ƮHUD��HUKÀOOHU�LQWH�QÀJRQ�LQIRUPDWLRQ�XWDQ�XQGHUU¿WWDV�VHSDUDW��
5HJLVWUHULQJHQ�DY�XQLWU¿WWHU�SÀ�LQQHKDYDUHV�93�NRQWR�VNHU�XWDQ�
särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)
Aktieägare vars innehav av aktier i CLS är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 
HPLVVLRQVUHGRYLVQLQJ�IUÀQ�(XURFOHDU�6ZHGHQ��GRFN�XWV¿QGHV�
teaser innehållande en sammanfattning av villkor för 
Företrädesemissionen och hänvisning till EU-tillväxtprospektet. 
Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av Units med primär 
företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare 
Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant 
EHWDOQLQJ�XQGHU�SHULRGHQ�IUÀQ�RFK�PHG�GHQ����DSULO������WLOO�
och med den 28 april 2021. Observera att det kan ta upp till tre 
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning 
och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två 
alternativ:

���(PLVVLRQVUHGRYLVQLQJ���IÑUWU\FNW�LQEHWDOQLQJVDYL�IUÀQ�
Euroclear 
För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag 
för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda 
DQP¿OQLQJVVHGHOQ�VND�G¿UPHG�LQWH�DQY¿QGDV��,QJD�WLOO¿JJ�HOOHU�
ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. 
$QP¿ODQ�¿U�ELQGDQGH� 

���6¿UVNLOG�DQP¿OQLQJVVHGHO
För det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som 
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska 
den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som 
anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. 
6¿UVNLOG�DQP¿OQLQJV�VHGHO�NDQ�EHVW¿OODV�IUÀQ�$TXUDW�YLD�WHOHIRQ�
eller e-post. 

6¿UVNLOG�DQP¿OQLQJVVHGHO�VND�YDUD�$TXUDW�WLOOKDQGD�VHQDVW�NO��
������GHQ����DSULO�������(YHQWXHOO�DQP¿OQLQJVVHGHO�VRP�V¿QGV�
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 
Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person 
NRPPHU�DWW�EHDNWDV��,�GHW�IDOO�ƮHU�¿Q�HQ�DQP¿OQLQJVVHGHO�
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. $QP¿ODQ�¿U�ELQGDQGH� 

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
$TXUDW�)RQGNRPPLVVLRQ�$%
�UHQGH��&OLQLFDO�/DVHUWKHUPLD�6\VWHPV
%R[�����
�������6WRFNKROP
7IQ���������������
)D[���������������
(PDLO��LQIR#DTXUDW�VH��LQVNDQQDG�DQP¿OQLQJVVHGHO�

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Erbjudandet att teckna Units i CLS i enlighet med villkoren i 
detta EU-tillväxtprospekt, riktar sig inte till investerare med 
hemvist i Australien, Japan, Kanada eller USA, eller i någon 
annan jurisdiktion där deltagande förutsätter ytterligare EU-
tillväxtprospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. 

Detta EU-tillväxtprospekt, anmälningssedlar och andra till 
Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte 
distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion 
där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen 
skulle förutsätta ytterligare EU-tillväxtprospekt, registrering eller 
andra myndighetstillstånd.

,QJD�EHWDOGD�8QLWV��DNWLHU�HOOHU�DQGUD�Y¿UGHSDSSHU�XWJLYQD�DY�&/6�
har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
6HFXULWLHV�$FW�������HOOHU�HQOLJW�Y¿UGHSDSSHUVODJVWLIWQLQJ�L�QÀJRQ�
delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får 
inga betalda Units, aktier eller andra värdepapper utgivna av CLS 
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än 
i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om 
teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig och lämnas utan avseende.
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0HG�DQOHGQLQJ�K¿UDY�NRPPHU�DNWLH¿JDUH�VRP�KDU�VLQD�DNWLHU�
GLUHNWUHJLVWUHUDGH�SÀ�93�NRQWR�PHG�UHJLVWUHUDGH�DGUHVVHU�L�
Australien, Japan, Kanada eller USA eller någon annan jurisdiktion 
där deltagande skulle kräva ytterligare EU-tillväxtprospekt, 
registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla 
QÀJUD�XQLWU¿WWHU�SÀ�VLQD�UHVSHNWLYH�93�NRQWRQ��'H�XQLWU¿WWHU�VRP�
annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas 
och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att 
utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK 
kommer emellertid inte att utbetalas. 
   

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare 
bosatta i utlandet 
'LUHNWUHJLVWUHUDGH�DNWLH¿JDUH�ERVDWWD�XWDQIÑU�6YHULJH��DYVHU�
dock ej aktieägare bosatta i Australien, Japan, Kanada eller 
USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande förutsätter 
ytterligare EU-tillväxtprospekt, registrering eller andra åtgärder 
¿Q�GH�VRP�IÑOMHU�DY�VYHQVN�U¿WW��VRP�¿JHU�U¿WW�DWW�WHFNQD�8QLWV�
i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk 
LQWHUQHWEDQN�NDQ�Y¿QGD�VLJ�WLOO�$TXUDW�SÀ�WHOHIRQ�HQOLJW�RYDQ�IÑU�
information om teckning och betalning. 

Teckning utan stöd av företrädesrätt, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning av Units utan stöd av företräde ska ske under perioden 
���DSULO������WLOO�RFK�PHG�GHQ����DSULO������
 
Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat 
ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes 
rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är 
kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) 
samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av 
Units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel 
för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas 
WLOO�$TXUDW�SÀ�DGUHVV�HQOLJW�RYDQ��1ÀJRQ�EHWDOQLQJ�VND�HM�VNH�L�
samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges 
nedan.

$QP¿OQLQJVVHGHO�IÑU�WHFNQLQJ�XWDQ�IÑUHWU¿GH�VND�YDUD�$TXUDW�
WLOOKDQGD�VHQDVW�NORFNDQ�������GHQ����DSULO�������'HW�¿U�HQGDVW�
WLOOÀWHW�DWW�LQV¿QGD�HQ�����DQP¿OQLQJVVHGHO�IÑU�WHFNQLQJ�XWDQ�
IÑUHWU¿GH��)ÑU�GHW�IDOO�ƮHU�¿Q�HQ�DQP¿OQLQJV�VHGHO�LQV¿QGHV�NRPPHU�
enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är 
ELQGDQGH�
 
9LG�WHFNQLQJ�DY�8QLWV�XWDQ�IÑUHWU¿GH�VDPW�YLG�DQGUD�
företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren 
KDU�HWW�HJHW�YDO�RP�GHOWDJDQGH��PÀVWH�$TXUDW�K¿PWD�LQ�
uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och 

LGHQWLƬNDWLRQVNRGHU��'HWWD�IÑOMHU�DY�GHW�UHJHOYHUN�IÑU�
Y¿UGHSDSSHUVKDQGHO�VRP�WU¿GGH�L�NUDIW�GHQ���MDQXDUL������
�0L)L'�,,���������(8���)ÑU�I\VLVND�SHUVRQHU�PÀVWH�GHW�QDWLRQHOOD�
,'�W��1,'��K¿PWDV�LQ�RP�SHUVRQHQ�KDU�DQQDW�PHGERUJDUVNDS�
än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska 
PHGERUJDUVNDSHW��1,'�VNLOMHU�VLJ�IUÀQ�ODQG�WLOO�ODQG�RFK�PRWVYDUDU�
HQ�QDWLRQHOO�LGHQWLƬHULQJVNRG�IÑU�ODQGHW��)ÑU�MXULGLVND�SHUVRQHU�
�IÑUHWDJ��PÀVWH�$TXUDW�WD�LQ�HWW�/(,��/HJDO�(QWLW\�,GHQWLI\HU���
$TXUDW�NDQ�YDUD�IÑUKLQGUDG�DWW�XWIÑUD�WUDQVDNWLRQHQ�RP�LQWH�
alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande 
av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att 
förvärvaren har tagit del av EU-tillväxtprospektet, samt förstått 
ULVNHUQD�VRP�¿U�IÑUNQLSSDGH�PHG�HQ�LQYHVWHULQJ�L�GH�ƬQDQVLHOOD�
instrumenten. 

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av 
företrädesrätt 
För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av 
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning 
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. 
Tilldelning sker på följande grunder:

a. Units som inte tecknas med stöd av uniträtter ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning. Om inte sålunda erbjudna 
Units räcker för den teckning som sker utan uniträtter, ska 
dessa Units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

b. Eventuella återstående Units ska tilldelas övriga personer som 
KDU�DQP¿OW�VLJ�IÑU�WHFNQLQJ�XWDQ�IÑUHWU¿GHVU¿WW��YDUYLG�s�YLG�
ÑYHUWHFNQLQJ�s�IÑUGHOQLQJ�VND�VNH�L�IÑUKÀOODQGH�WLOO�GHW�DQWDO�
Units som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den 
mån detta inte ska ske, genom lottning.

c. Eventuella därefter återstående Units ska tilldelas personer 
som i förväg åtagit sig att teckna Units i emissionen i 
IÑUKÀOODQGH�WLOO�JMRUGD�ÀWDJDQGHQ��9LG�IÑUV¿OMQLQJ�DY�XQLWU¿WWHQ�
till en Unit övergår samtliga rättigheter förenade med 
uniträtten till den nya innehavaren.

Besked om tilldelning vid teckning utan 
företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska 
ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter 
utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som 
inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta Erbjudande kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper 
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
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Betald tecknad Unit (BTU)
7HFNQLQJ�JHQRP�EHWDOQLQJ�UHJLVWUHUDV�KRV�(XURFOHDU�6ZHGHQ�VÀ�
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
EHWDOQLQJ��'¿UHIWHU�HUKÀOOHU�WHFNQDUHQ�HQ�93�DYL�PHG�EHNU¿IWHOVH�
DWW�LQERNQLQJ�DY�%78�KDU�VNHWW�SÀ�WHFNQDUHQV�93�NRQWR��
Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank 
eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad Unit (BTU)
+DQGHO�PHG�%78�NRPPHU�DWW�VNH�SÀ�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�
*URZWK�0DUNHW�IUÀQ�RFK�PHG�GHQ����DSULO������IUDP�WLOO�GHVV�
att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske omkring vecka 20, 2021.

Leverans av tecknade aktier och teckningsoptioner
Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU till B-aktier och 
teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering 
IUÀQ�(XURFOHDU�6ZHGHQ��'H�WHFNQDUH�VRP�KDU�VLWW�LQQHKDY�
förvaltarregistrerat kommer informeras av sin respektive bank 
eller förvaltare enligt dennes rutiner. De nyemitterade aktierna 
och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på 
1DVGDT�)LUVW�1RUWK�*URZWK�0DUNHW�L�VDPEDQG�PHG�RPYDQGOLQJHQ�

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Styrelsen för CLS har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt 
dra tillbaka Erbjudandet att teckna Units i CLS i enlighet med 
villkoren i detta EU-tillväxtprospekt. Styrelsen i CLS äger rätt 
DWW�HQ�HOOHU�ƮHUD�JÀQJHU�IÑUO¿QJD�GHQ�WLG�XQGHU�YLONHQ�DQP¿ODQ�
om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av 
WHFNQLQJVWLGHQ�RƪHQWOLJJÑUV�JHQRP�SUHVVPHGGHODQGH�

2ƪHQWOLJJÑUDQGH�DY�XWIDOOHW�L�
Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer CLS att 
RƪHQWOLJJÑUD�XWIDOOHW�DY�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ��2ƪHQWOLJJÑUDQGH�
kommer att ske genom pressmeddelande, vilket är beräknat att 
VNH�RPNULQJ�GHQ���PDM������

Tillämplig lagstiftning
$NWLHUQD�JHV�XW�XQGHU�DNWLHERODJVODJHQ������������RFK�UHJOHUDV�
av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att 
de nya aktierna registrerats.

Aktiebok
&/6�¿U�HWW�WLOO�(XURFOHDU�6ZHGHQ�DQVOXWHW�DYVW¿PQLQJVERODJ��&/6�
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av 
(XURFOHDU�6ZHGHQ�PHG�DGUHVV�(XURFOHDU�6ZHGHQ���%R[����������
���6WRFNKROP��

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av CLS 
ERODJVRUGQLQJ�VRP�ƬQQV�WLOOJ¿QJOLJ�

Information om behandling av personuppgifter 
Den som tecknar Units i Företrädesemissionen kommer att 
O¿PQD�XSSJLIWHU�WLOO�$TXUDW��3HUVRQXSSJLIWHU�VRP�O¿PQDWV�WLOO�
$TXUDW�NRPPHU�DWW�EHKDQGODV�L�GDWDV\VWHP�L�GHQ�XWVWU¿FNQLQJ�
som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera 
NXQGDUUDQJHPDQJ���YHQ�SHUVRQXSSJLIWHU�VRP�LQK¿PWDWV�IUÀQ�
annan än den kund som behandlingen avser kan komma att 
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter 
behandlas i datasystem hos företag eller organisationer 
PHG�YLOND�$TXUDW�VDPDUEHWDU��,QIRUPDWLRQ�RP�EHKDQGOLQJ�
DY�SHUVRQXSSJLIWHU�O¿PQDV�DY�$TXUDW��$TXUDW�WDU�¿YHQ�HPRW�
begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan 
NRPPD�DWW�LQK¿PWDV�DY�$TXUDW�JHQRP�HQ�DXWRPDWLVN�SURFHVV�KRV�
Euroclear. 

Övrig information
,�K¿QGHOVH�DY�DWW�HWW�IÑU�VWRUW�EHORSS�EHWDODWV�LQ�DY�HQ�WHFNQDUH�
IÑU�WHFNQDGH�8QLWV�NRPPHU�$TXUDW�RPEHVÑUMD�ÀWHUEHWDOQLQJ�DY�
ÑYHUVNMXWDQGH�EHORSS��$TXUDW�NRPPHU�L�VÀGDQW�IDOO�DWW�WD�NRQWDNW�
PHG�WHFNQDUHQ�IÑU�XSSJLIW�RP�HWW�EDQNNRQWR�VRP�$TXUDW�NDQ�
ÀWHUEHWDOD�EHORSSHW�WLOO��,QJHQ�U¿QWD�NRPPHU�DWW�XWEHWDODV�IÑU�
överskjutande belopp. En teckning av Units, med eller utan stöd 
av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva 
HOOHU�PRGLƬHUD�HQ�WHFNQLQJ�DY�8QLWV�

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma 
att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för 
sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan 
om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i 
anspråk kommer i så fall att återbetalas. 

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
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Villkor för erbjudandet

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser
CLS har inte erhållit teckningsförbindelser i 
Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden
CLS har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av 
LQYHVWHUDUH�RP�FLUND����06(.�YLONHW��IÑUXWVDWW�DWW�WHFNQLQJ�VNHU�
minst motsvarande teckningsåtagandena, motsvarar 80 procent 
av Företrädesemissionen. Genom garantin säkerställs, förutsatt 
att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att 
FLUND������DY�)ÑUHWU¿GHVHPLVVLRQHQ�WHFNQDV�RFK�EHWDODV�

Garantiåtagandena innehåller sedvanliga villkor avseende till 
exempel skyldighet för respektive garant att teckna sig för 
nya Units i enlighet med respektive garantiåtagande till den 
i Företrädesemissionen gällande teckningskursen. Samtliga 
garantiavtal ingicks den 21 februari 2021.

För garantiåtagandet erhåller varje garant en ersättning 
motsvarande tio procent av det belopp som har garanterats. Den 
WRWDOD�JDUDQWLHUV¿WWQLQJHQ�XSSJÀU�WLOO�FLUND�����06(.��/¿PQDGH�
garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa 
att emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att 
WLOOIÑUDV�%RODJHW��)ÑOMDNWOLJHQ�ƬQQV�HQ�ULVN�DWW�JDUDQWLÀWDJDQGHQD�
inte kommer att uppfyllas, se vidare under avsnittet ”Riskfaktorer 
– Risker relaterade till ej säkerställda garantiåtaganden”. Nedan 
följer en förteckning över garanterna i Företrädesemissionen.

Garanter Totalt åtagande i
Företrädesemissionen, %

Totalt belopp,
 MSEK

Adress

0RGHOLR�(TXLW\�$% ����� ��������� Eriksbergsgatan 1B, 
�������6WRFNKROP��6YHULJH

2OLYHU�0ROVH ����� ��������� Scheelevägen 2, 
�������/XQG��6YHULJH

/XEULFD�(TXLW\�$% ����� ���������� /XEULFD�(TXLW\�$%�(ULNVURJU¿QG����
�������8SSODQGV�9¿VE\��6YHULJH

)RUPXH�1RUG�0DUNHGVQHXWUDO�$�6 ����� ���������� Østre Alle 102, 
�����$DOERUJ��'HQPDUN

Totalt 80,00 38 184 300 
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Styrelse och ledande befattningshavare

Hans von Celsing, styrelseordförande

6W\UHOVHRUGIÑUDQGH�VHGDQ�������Aktier i Bolaget:���������$�DNWLHU�RFK��������%�DNWLHU�

Hans von Celsing är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en 
0%$�IUÀQ�+DUYDUG�%XVLQHVV�6FKRRO��YRQ�&HOVLQJ�KDU�OÀQJ�HUIDUHQKHW�IUÀQ�GHQ�PHGLFLQWHN-
niska branschen med inriktning på strategisk marknadsföring, internationell etablering 
VDPW�OHGQLQJVIUÀJRU��+DQ�YDU�9LFH�9'�L�(OHNWD�����������RFK�DQVYDUDGH�G¿U�IÑU�VWRUD�GHODU�
av företagets internationella marknadssatsningar framförallt i USA och Asien. Under slutet 
DY����WDOHW�VWDUWDGH�YRQ�&HOVLQJ�1HXURYHQWXUHV�&DSLWDO��HWW�86$�EDVHUDW�ULVNNDSLWDOERODJ�
VDPW�ƮHUD�IÑUHWDJ�LQRP�PHGLFLQ�RFK�ELRWHNQLN�EODQG�DQQDW�3ODVPD�6XUJLFDO�/WG��G¿U�KDQ�YDU�
9'�IUDP�WLOO�������YRQ�&HOVLQJ�KDU�HWW�Y¿UOGVRPVS¿QQDQGH�Q¿WYHUN�YLONHW�LQNOXGHUDU�NOLQLNHU��
forskare samt branschkontakter.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

Advanced Oncotherapy Plc Styrelseledamot

3HSWRQLF�0HGLFDO�$% Styrelseordförande

Partner Fondkommission AB Styrelseordförande

$'$0�6$ Styrelseordförande

Styrelse och ledande befattningshavare 

Styrelse
Enligt CLS bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, med högst åtta suppleanter. Bolagets styrelse 
består per dagen för EU-tillväxtprospektet av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för 
tiden intill årsstämman 2021. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget samt i 
förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn Befattning Födelseår

Oberoende i förhållande till

Bolaget och 
bolags ledningen

Bolagets större 
aktieägare

Hans von Celsing Styrelseordförande ���� Ja Ja

0DULND�&URKQV Styrelseledamot ���� Ja Ja

Lars-Erik Eriksson Styrelseledamot, CFO ���� Nej Nej

&DWKHULQH�*LOPRUH�/DZOHVV Styrelseledamot ���� Ja Ja

Rolf Kiessling Styrelseledamot ���� Ja Ja

Gunilla Savring 6W\UHOVHOHGDPRW���&KLHI�,QYHVWRU�5HODWLRQV�2ƯFHU ���� Nej Ja

Karl-Göran Tranberg Styrelseledamot ���� Ja Nej
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Styrelse och ledande befattningshavare

Lars-Erik Eriksson, styrelseledamot och CFO

6W\UHOVHRUGIÑUDQGH�VHGDQ������VDPW�&)2��Aktier i Bolaget:���������$�DNWLHU�RFK���������
B-aktier.��

Lars-Erik Eriksson�KDU�HQ�06F�L�HNRQRPL�RFK�VWDUWDGH�VLQ�YHUNVDPKHW�L�.RRSHUDWLYD�)ÑUEXQ-
GHW�SÀ����WDOHW�RFK�DUEHWDGH�XQGHU����WDOHW�LQRP�6SDUEDQNVY¿UOGHQ�VRP�9'�IÑU�ROLND�ERODJ�
RFK�VRP�FKHIVUHYLVRU�IÑU�6SDUEDQNHUQD�L�6YHULJH��'¿UHIWHU�WLOOWU¿GGH�(ULNVVRQ�VRP�9'�IÑU�
HWW�GRWWHUERODJ�WLOO�GHQ�EÑUVQRWHUDGH�,QGHSHQGHQWNRQFHUQHQ��8QGHU����WDOHW�YDU�(ULNVVRQ�
YHUNVDP�LQRP�)ÑUHQLQJVEDQNHQV�VYHQVND�RFK�XWO¿QGVND�ERODJ��(ULNVVRQ�KDU�VHGDQ����WDOHW�
arbetat som egen företagare och entreprenör, såväl i Sverige som internationellt med bland 
DQQDW�XSSGUDJ�IÑU�,NDQR�VRP�GRWWHUERODJV�9'�RFK�VRP�VW\UHOVHOHGDPRW�L�ROLND�VW\UHOVHU�
LQRP�,NDQR�JUXSSHQ��+DQ�KDU�VWRU�HUIDUHQKHW�DY�SURMHNWOHGQLQJ�PHG�HWW�VWRUW�Q¿WYHUN��LQWH�
PLQVW�LQRP�EDQNY¿UOGHQ��(ULNVVRQ�YDU�YHUNVW¿OODQGH�GLUHNWÑU�L�&/6�PHOODQ�ÀUHQ�����������

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

Elano AB Styrelseledamot

Salitre AB Styrelseledamot

6%)��/GD Styrelseledamot

9LQXP�L�/XQG�$% Styrelseledamot

Shape i Lund AB Styrelsesuppleant

ED-Consult Handelsbolag Bolagsman

6DJQ(UL�,,�+DQGHOVERODJ Bolagsman

Catherine Gilmore-Lawless

Styrelseledamot sedan 2020. Aktier i Bolaget:�,QJD�

Catherine Gilmore-Lawless KDU�HQ�0%$�RFK�¿U�VWUDWHJLVN�UÀGJLYDUH�YLG�,QWHUQDWLRQDO�
Stereotactic Radiosurgery Advisor samt medgrundare och ägare av Gage Hospitality Group. 
*LOPRUH�/DZOHVV�¿U�DQVW¿OOG�YLG�(OHNWD�PHG�DQVYDU�IÑU�VWUDWHJLF�LQWHOOLJHQFH�SDUWQHUVKLSV�
och har kunskap inom onkologi och neurokirurgi samt ett omfattande nätverk inom såväl 
ledande universitetskliniker som stora och välkända sjukhus.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

,55$6�$%��SXEO� Styrelseledamot

Elekta 9LFH�3UHVLGHQW�

Marika Crohns, styrelseledamot

Styrelseordförande sedan 2020. Aktier i Bolaget: ,QJD

Marika Crohns är medicine doktor och specialist i onkologi och radiologi. Crohns är chef vid 
IXQNWLRQHQ�IÑU�0HGLFDO�$ƪDLUV�SÀ�O¿NHPHGHOVIÑUHWDJHW�6DQRƬ�LQRP�RQNRORJL��KHPDWRORJL�
RFK�WUDQVSODQWDWLRQ��&URKQV�KDU����ÀUV�\UNHVHUIDUHQKHW�IUÀQ�6DQRƬ�SÀ�ORNDO��UHJLRQDO�RFK�
global nivå.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

35L0H�,QWHUQDWLRQDO�2\ �JDUH��YHUNVW¿OODQGH�GLUHNWÑU

26. Genom närstående bolag.
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Styrelse och ledande befattningshavare

*XQLOOD�6DYULQJ��VW\UHOVHOHGDPRW�RFK�&KLHI�,QYHVWRU�5HODWLRQV�2ƯFHU

6W\UHOVHOHGDPRW�VHGDQ������VDPW�&KLHI�,QYHVWRU�5HODWLRQV�2ƯFHU��
Aktier i Bolaget: �������%�DNWLHU��� 

Gunilla Savring har många års erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, kommunika-
tion och investor relations, framförallt från teknikföretag i uppbyggnadsfas. Hon har haft 
ledande befattningar inom kommunikation och investerarrelationer i bland annat Axis, 
3UHFLVH�%LRPHWULFV�RFK�6ZLWFK&RUH��6DYULQJ�¿U�VW\UHOVHOHGDPRW�RFK�,5�DQVYDULJ�L�D;LFKHP�$%�
�SXEO��

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

D;LFKHP�$%��SXEO� Styrelseledamot

Savring Consulting AB 6W\UHOVHOHGDPRW��9'

Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot 

6W\UHOVHOHGDPRW�VHGDQ�������
Aktier i Bolaget: ��������$�DNWLHU�RFK�����������%�DNWLHU�28 

Karl-Göran Tranberg är legitimerad läkare, medicine doktor, tidigare professor 
och överläkare vid kirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus. Han har utvecklat 
LP,/7®�PHWRGHQ�H[SHULPHQWHOOW�RFK�NOLQLVNW��7UDQEHUJ�KDU�SXEOLFHUDW�HWW�ƮHUWDO�
vetenskapliga artiklar om behandlingsmetoden och är Key Opinion Leader inom 
FDQFHUEHKDQGOLQJVRPUÀGHW��,�HJHQVNDS�DY�GHWWD�KDU�7UDQEHUJ�RIWD�EMXGLWV�LQ�WLOO�NOLQLNHU�RFK�
NRQJUHVVHU��L�6YHULJH�RFK�XWRPODQGV��IÑU�DWW�IÑUHO¿VD�RP�LP,/7®-metoden. Tranberg är en 
DY�IÀ�VRP�KDU�WLOOGHODWV�/XQGV�8QLYHUVLWHWVVMXNKXV�SULV�IÑU�q)UDPVWÀHQGH�.OLQLVN�6NLFNOLJKHWq��
Tranberg har ett stort kontaktnät, både lokalt och internationellt. Tranbergs etablerade 
kontakter är viktiga vid såväl utveckling och utvärdering som vid valet av kliniker i samband 
med introduktionen av Bolagets produkt.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

.*�7UDQEHUJ�0HGLFDO�$% 6W\UHOVHOHGDPRW��9'

Rolf Kiessling, styrelseledamot

6W\UHOVHOHGDPRW�VHGDQ�������Aktier i Bolaget:�,QJD�

Rolf Kiessling ¿U�O¿NDUH��IRUVNDUH�RFK�VHGDQ������SURIHVVRU�L�H[SHULPHQWHOO�RQNRORJL�SÀ�
.DUROLQVND�,QVWLWXWHW�L�6WRFNKROP��.LHVVOLQJ�¿U�JUXSSOHGDUH�IÑU�HQ�IRUVNQLQJVJUXSS�YLG�.DUR-
OLQVND�,QVWLWXWHW�VDPW�VHQLRU�NRQVXOW�YLG�FDQFHUHQKHWHQ�SÀ�.DUROLQVND�XQLYHUVLWHWVVMXNKXVHW��
Kiessling och hans forskargrupp är inriktade på att utarbeta nya metoder för att behandla 
FDQFHUVMXNGRPDU�PHG�LPPXQWHUDSL��9LGDUH�EHGULYV�JUXQGIRUVNQLQJ�L�V\IWH�DWW�IÑUVWÀ�KXU�
tumörer kan undgå att elimineras av kroppens immunövervakning. Rolf Kiessling har fått ett 
antal vetenskapliga utmärkelser genom åren.

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

,PP&RQ�$% Styrelseordförande

27, 28. Genom närstående bolag.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Dan J. Mogren, tillförordnad VD

Aktier i Bolaget:��������%�DNWLHU��� 

Dan Mogren�¿U�XWELOGDG�VMÑRƯFHU�RFK�KDU�VWXGHUDW�YLG�*HQHUDO�0DQDJHPHQW�SURJUDPPHW�
YLG�,0'�%XVLQHVV�6FKRRO��0RJUHQ�KDU�KDIW�ƮHUWDOHW�OHGDQGH�VW¿OOQLQJDU�L�LQWHUQDWLRQHOOD�
OLYVPHGHOVLQGXVWUL��RFK�PHGLFLQWHNQLNERODJ�VHGDQ����WDOHW�IUDP�WLOO�LGDJ��0RJUHQ�YDU�PDQD-
JHPHQWNRQVXOW�LQRP�GHQ�PHGLFLQWHNQLVND�VHNWRUQ�����������RFK�&KLHI�&RPPHUFLDO�2ƯFHU�
i CLS 2011-2020. Han tillträdde som tillförordnad verkställande direktör i november 2020. 
0RJUHQ�¿U�JUXQGDUH�DY�0HGLQRYXV�$%��HWW�VYHQVNW�PDQDJHPHQWNRQVXOWERODJ�

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

0HGLQRYXV�$% 6W\UHOVHRUGIÑUDQGH��9'

2OGWLPHUV�	�6SRUWVFDUV�+DQGHOVERODJ Bolagsman

Stephan Dymling, Chef teknisk utveckling

Aktier i Bolaget: 81 080 B-aktier.��

Stephan Dymling har en doktorsexamen i ultraljudsdiagnostik från Lunds universitet och 
KDU����ÀUV�HUIDUHQKHW�LQRP�GHW�PHGLFLQWHNQLVND�RPUÀGHW��+DQ�KDU�KDIW�OHGDQGH�EHIDWW-
QLQJDU�LQRP�IRUVNQLQJ�RFK�XWYHFNOLQJ�L�ƮHUD�VWDUW�XS�ERODJ�RFK�YDU�WLGLJDUH�FKHI�IÑU�GHQ�
medicintekniska avdelning vid Lunds universitetssjukhus. Dymling har stor erfarenhet av 
medicintekniska produkter, både nationellt och internationellt. Dymling är styrelseledamot 
L�%LEE,QVWUXPHQWV�$%�

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

*3;�0HGLFDO�$% Styrelseledamot

%LEE,QVWUXPHQWV�$% Styrelseledamot

Allinug AB Styrelseledamot

/RWWD�/MXQJEHUJ��93�4XDOLW\�$VVXUDQFH�5HJXODWRU\�$ƪDLUV

Aktier i Bolaget:�,QJD�

Lotta Ljungberg KDU�HQ�0DVWHU�RI�6FLHQFH�L�NHPLWHNQLN��8WÑYHU�VLWW�XSSGUDJ�L�&/6�LQJÀU�
/MXQJEHUJ�L�OHGQLQJHQ�IÑU�VPÀ�RFK�PHGHOVWRUD�PHGWHF�ERODJ�RFK�¿U�FKHI�IÑU�4$�4&�WHDP�

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

,QJD

Ledande befattningshavare

29. Genom närstående bolag, 30. Eget innehav samt genom närstående bolag.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Övrig information om styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare
,QJHQ�DY�VW\UHOVHOHGDPÑWHUQD�HOOHU�GH�OHGDQGH�
befattningshavarna har något familjeband med annan 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det 
IÑUHNRPPHU�LQWH�QÀJUD�LQWUHVVHNRQƮLNWHU�PHOODQ��À�HQD�VLGDQ��
styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas 
förpliktelser gentemot CLS eller dess dotterbolag och, å andra 
sidan, deras privata intressen eller andra förpliktelser.

,QJHQ�DY�VW\UHOVHOHGDPÑWHUQD�HOOHU�GH�OHGDQGH�EHIDWWQLQJV�
havarna har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste 
fem åren.

+RGD�7DZƬN��93�&OLQLFDO�$ƪDLUV

Aktier i Bolaget:�,QJD�

+RGD�7DZƬN�KDU�HQ�3K'�IUÀQ�'×VVHOGRUI�XQLYHUVLWHW�RFK�¿U�3URI��'U��L�IDUPDNRORJL��9LG�
VLGDQ�DY�VLWW�XSSGUDJ�VRP�93�&OLQLFDO�$ƪDLUV�L�&/6�DUEHWDU�7DZƬN�VRP�&KLHI�0HGLFDO�DQG�
2SHUDWLRQV�2ƯFHU�

Övriga nuvarande uppdrag Befattning

,QJD

Lars-Erik Eriksson, styrelseledamot och CFO

6H�LQIRUPDWLRQ�XQGHU�q6W\UHOVHq�RYDQ�

*XQLOOD�6DYULQJ��VW\UHOVHOHGDPRW�RFK�&KLHI�,QYHVWRU�5HODWLRQV�2ƯFHU

6H�LQIRUPDWLRQ�XQGHU�p6W\UHOVHq�RYDQ

,QJHQ�DY�VW\UHOVHOHGDPÑWHUQD�HOOHU�GH�OHGDQGH�EHIDWWQLQJV�
havarna har under de senaste fem åren varit föremål för 
anklagelse eller sanktion från myndighet, yrkessammanslutning 
eller liknande organ, meddelats näringsförbud eller annars 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av bolags 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha 
ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

'HW�ƬQQV�LQJD�V¿UVNLOGD�ÑYHUHQVNRPPHOVHU�RP�HUV¿WWQLQJ�IÑU�
styrelseledamot eller ledande befattningshavare efter det att 
uppdraget eller anställningen avslutats.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 
QÀV�YLD�%RODJHWV�DGUHVV��F�R�0HGLFRQ�9LOODJH��6FKHHOHY¿JHQ��������
81 Lund.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande 
direktör och andra ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive 
ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 
11 juni 2020 beslutades att styrelsearvode för räkenskapsåret 
�����VND�XWJÀ�PHG�VDPPDQODJW���������6(.��YDUDY�����
000 SEK till styrelsens ordförande samt att övriga ordinarie 
styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 
�������6(.�SHU�OHGDPRW��)ÑU�U¿NHQVNDSVÀUHW������XSSJLFN�
VW\UHOVHDUYRGHW�WLOO�WRWDOW���������6(.��YDUDY���������6(.�WLOO�
styrelsens ordförande samt 80 000 SEK till övriga ordinarie 
styrelseledamöter som inte var anställda i Bolaget. Styrelsens 
ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras 
uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

9LG�VLGDQ�DY�VW\UHOVHXSSGUDJHW�KDU�XQGHU������ƮHUD�DY�
styrelsemedlemmarna, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Karl-
Göran Tranberg, Rolf Kiessling, Gunilla Savring och Arne Ferstad��, 
tillhandahållit Bolaget olika tjänster under konsultavtal som 
ingåtts med Bolaget. För mer information om konsultavtalen, se 
DYVQLWWHW�q/HJDO�LQIRUPDWLRQ�RFK�¿JDUIÑUKÀOODQGHQ�s�$YWDO�RFK�
WUDQVDNWLRQHU�PHG�Q¿UVWÀHQGHq�

Ersättning till verkställande direktör och ledande 
befattningshavare
Tabellen nedan visar en översikt över ersättning till Bolagets 
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 
under räkenskapsåret 2020. Ersättning till medlemmar av 
ledningsgruppen utgörs av grundlön eller konsultarvode, 
andra förmåner och pension. Utöver nedan tabell har 
Bolaget inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner 
eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande 
befattningshavares avträdande av tjänst.

Namn/Titel Grundlön, SEK* Konsultarvode
Övriga ersättningar/ 

andra förmåner Pensionskostnader, SEK Summa, SEK

Lars-Erik Eriksson ��������� ������ 0 0 ���������

'DQ�0RJUHQ ������ ��������� 0 0 ���������

Övriga ledande befattningshavare ��������� ��������� ������ ������� ���������

Totalt, SEK 3 345 682 4 340 583 40 000 128 528 7 854 793

*Arvode genom fakturering från egna företag har omräknats avseende sociala avgifter.

/DUV�(ULN�(ULNVVRQ�YDU�%RODJHWV�YHUNVW¿OODQGH�GLUHNWÑU�IUÀQ������
IUDP�WLOO�QRYHPEHU������GÀ�&/6�VW\UHOVH�XWVÀJ�'DQ�0RJUHQ�
WLOO�WLOOIÑURUGQDG�9'��)UDP�WLOO������XSSEDU�/DUV�(ULN�(ULNVVRQ�
ersättning genom ett konsultavtal med Bolaget och tilldelades 
LQJHW�VW\UHOVHDUYRGH��8QGHU������HUVDWWHV�NRQVXOWDYWDOHW�PHG�HWW�
anställningsavtal kombinerat med ett konsultavtal.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande 
direktör och övriga ledande befattningshavare m.m.
Bolaget har en ersättningskommitté som består av Hans von 
Celsing och Lars-Erik Eriksson som syftar till att lägga fram 
ersättningsförslag till styrelsen för beslut.

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga 
anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

%RODJHWV�WLOOIÑURUGQDGH�YHUNVW¿OODQGH�GLUHNWÑU�'DQ�-��0RJUHQ�
och Bolaget har ingått ett anställningsavtal med Bolaget enligt 
vilket en uppsägningstid om nio månader gäller vid uppsägning 
från Bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader vid 
uppsägning från verkställande direktörens sida. Sedvanlig lön 
utbetalas under uppsägningstiden.

31. Arne Ferstad avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2020.
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,QIRUPDWLRQHQ�L�GHWWD�DYVQLWW�VND�O¿VDV�WLOOVDPPDQV�PHG�&/6�
reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 
������LQNOXVLYH�WLOOKÑUDQGH�QRWHU�RFK�UHYLVLRQVEHU¿WWHOVHU�
VDPW�GHQ�RUHYLGHUDGH�GHOÀUVUDSSRUWHQ�IÑU���MDQXDUL������s����
december 2020 vilka införlivas i EU-tillväxtprospektet genom 
hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan 
information i EU-tillväxtprospektet reviderats eller granskats av 
CLS revisor. Räkenskaperna för dessa perioder har upprättats 
L�HQOLJKHW�PHG� UVUHGRYLVQLQJVODJHQ�� 5/���,QWHUQDWLRQDO�
)LQDQFLDO�5HSRUWLQJ�6WDQGDUGV��,)56��UHVSHNWLYH�,$6�����
Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och 
PHG�GHQ����GHFHPEHU��

Hänvisning till dessa rapporter görs enligt följande:

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2020
%RODJHWV�Q\FNHOWDO��VLGD�����%RODJHWV�UHVXOWDWU¿NQLQJ��VLGD�����%RODJHWV�EDODQVU¿NQLQJ�
�VLGRUQD���������%RODJHWV�IÑU¿QGULQJ�L�HJHW�NDSLWDO��VLGD�����RFK�%RODJHWV�
NDVVDƮÑGHVDQDO\V��VLGD�����

Årsredovisningen 2019
%RODJHWV�IÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVH��VLGD������Q\FNHOWDO��VLGD������IÑU¿QGULQJ�L�HJHW�NDSLWDO�
�VLGD������UHVXOWDWU¿NQLQJ��VLGD������EDODQVU¿NQLQJ��VLGRUQD���������NDVVDƮÑGHVDQDO\V��VLGD�
�����QRWHU��VLGRUQD���������UHGRYLVQLQJVSULQFLSHU��VLGRUQD��������RFK�UHYLVLRQVEHU¿WWHOVH�
�VLGRUQD��������

Årsredovisningen 2018
%RODJHWV�IÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVH��VLGRUQD������Q\FNHOWDO��VLGD������IÑU¿QGULQJ�L�HJHW�NDSLWDO�
�VLGD������UHVXOWDWU¿NQLQJ��VLGD������EDODQVU¿NQLQJ��VLGRUQD���������NDVVDƮÑGHVDQDO\V��VLGD�
�����QRWHU��VLGRUQD���������UHGRYLVQLQJVSULQFLSHU��VLGRUQD��������RFK�UHYLVLRQVEHU¿WWHOVH�
�VLGRUQD��������

Finansiell information 
och nyckeltal
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Nyckeltal
(Q�GHO�DY�GH�Q\FNHOWDO�VRP�SUHVHQWHUDV�QHGDQ�¿U�LQWH�GHƬQLHUDGH�HQOLJW�&/6�WLOO¿PSDGH�UHGRYLVQLQJVUHJOHU�IÑU�ƬQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ��
&/6�EHGÑPHU�DWW�Q\FNHOWDOHQ�JHU�HQ�E¿WWUH�IÑUVWÀHOVH�IÑU�%RODJHWV�HNRQRPLVND�WUHQGHU��1\FNHOWDOHQ��VÀVRP�&/6�KDU�GHƬQLHUDW�GHVVD��EÑU�
LQWH�M¿PIÑUDV�PHG�DQGUD�ERODJV�Q\FNHOWDO�VRP�KDU�VDPPD�EHQ¿PQLQJ�GÀ�GHƬQLWLRQHUQD�NDQ�VNLOMD�VLJ�ÀW�

2020-01-01
-2020-12-31

12 mån.

2019-01-01
-2019-12-31

12 mån.

2018-01-01
-2018-12-31

12 mån.

6ROLGLWHW���� �� 18 ��

.DVVDOLNYLGLWHW���� �� 28 ���

)ÑU¿QGULQJ�L�HJHW�NDSLWDO���� ��� ��� ��

5HVXOWDW�HIWHU�ƬQDQVLHOOD�SRVWHU ������� ������� �������

'HƬQLWLRQHU�DY�Q\FNHOWDO
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. CLS använder sig av det alternativa nyckeltalet soliditet eftersom det visar hur stor del av 
WLOOJÀQJDUQD�VRP�ƬQDQVLHUDWV�YLD�HJHW�NDSLWDO�RFK�G¿UPHG�W\GOLJJÑU�%RODJHWV�ƬQDQVLHOOD�VW\UND�

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar subtraherat med varulager i procent av kortfristiga skulder. Nyckeltalet ger en uppfattning om Bolagets 
betalningsberedskap på kort sikt.

Förändring i eget kapital
Skillnaden mellan årets och föregående års egna kapital i procent av föregående års egna kapital. CLS använder sig av det alternativa 
nyckeltalet förändring av eget kapital då det beskriver hur eget kapital har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret.

5HVXOWDW�HIWHU�ƬQDQVLHOOD�SRVWHU
5HVXOWDW�HIWHU�ƬQDQVLHOOD�SRVWHU�GHƬQLHUDV�VRP�UÑUHOVHUHVXOWDW�DGGHUDW�PHG�ƬQDQVLHOOD�LQW¿NWHU�VXEWUDKHUDW�PHG�ƬQDQVLHOOD�NRVWQDGHU��
Nyckeltalet är avsett att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets operativa verksamhet.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning för perioden som omfattas av den 
KLVWRULVND�ƬQDQVLHOOD�LQIRUPDWLRQHQ�L�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��%RODJHWV�VW\UHOVH�KDU�IÑU�Q¿UYDUDQGH�LQWH�QÀJRQ�DYVLNW�DWW�IÑUHVOÀ�QÀJRQ�
utdelning. Eventuella framtida utdelningar beslutas av aktieägarna på bolagsstämmor och kommer bland annat vara baserat på 
%RODJHWV�OÑQVDPKHW��XWYHFNOLQJ��IÑUY¿UYVPÑMOLJKHWHU�RFK�HOOHU�ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�
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,�WDEHOOHQ�QHGDQ�IUDPJÀU�YLOND�DNWLH¿JDUH�VRP��SHU�GDJHQ�IÑU�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW��GLUHNW�HOOHU�LQGLUHNW�KDU�HWW�DNWLHLQQHKDY�RP�PLQVW�
fem procent av aktiekapitalet eller rösterna i Bolaget. 

Namn Antal A-aktier A Antal B-aktier Ägarandel, kapital (%) Ägarandel, röster (%)

FörsäkringsBolaget, Avanza Pension 0 ��������� ���� ����

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 ��������� ���� ����

.*�7UDQEHUJ�0HGLFDO�$% 200 000 ��������� ���� ����

Elano AB** ������� ������� ���� ����

Övriga aktieägare 100 000 ���������� ����� �����

Totalt 600 000 44 857 500 100 % 100 %

�.*�7UDQEHUJ�0HGLFDO�$%�¿JV�WLOO�����SURFHQW�DY�VW\UHOVHOHGDPRWHQ�.DUO�*ÑUDQ�7UDQEHUJ�
** Elano AB ägs till 100 procent indirekt av styrelseledamot och CFO Lars-Erik Eriksson samt av närstående.

Aktiekapital
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 
����������6(.�RFK�KÑJVW������������6(.�RFK�DQWDOHW�DNWLHU�WLOO�
O¿JVW������������RFK�KÑJVW��������������$NWLHUQD�¿U�XSSGHODGH�
i två slag: aktier av serie A och aktier av serie B. En A-aktie i 
Bolaget berättigar till tio röster, medan en B-aktie berättigar till 
HQ�UÑVW��9DUMH�DNWLH¿JDUH�KDU�U¿WW�DWW�UÑVWD�IÑU�VDPWOLJD�DNWLHU�VRP�
DNWLH¿JDUHQ�LQQHKDU�L�%RODJHW��3HU�GHQ����GHFHPEHU������XSSJLFN�
%RODJHWV�DNWLHNDSLWDO�WLOO�FLUND��������������6(.�IÑUGHODW�SÀ��������
����DNWLHU��DY�YLOND���������¿U�$�DNWLHU�RFK������������¿U�%�DNWLHU��
9LG�LQJÀQJHQ�DY�U¿NHQVNDSVÀUHW������XSSJLFN�DQWDOHW�DNWLHU�L�
%RODJHW�WLOO�������������YDUDY���������YDU�$�DNWLHU�RFK������������
YDU�%�DNWLHU��9DUMH�DNWLH�KDU�HWW�NYRWY¿UGH�RP�FLUND��������6(.�

Aktierna har emitterats enligt svensk rätt och är denominerade 
i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt 
ÑYHUOÀWEDUD��'HQ���DSULO������QRWHUDGHV�&/6�DNWLH�DY�VHULH�%�SÀ�
$NWLH7RUJHW��6SRWOLJKW��RFK�QRWHUDGHV�VHGHUPHUD�SÀ�1DVGDT�)LUVW�
1RUWK�*URZWK�0DUNHW�L�PDUV�������PHG�,6,1�6(�����������

Ägarförhållanden
3HU�GHQ����GHFHPEHU������KDGH�&/6�FLUND�������DNWLH¿JDUH��
Såvitt styrelsen för Bolaget känner till existerar inga aktieägar-
avtal eller liknande överenskommelser i syfte att skapa ett 
JHPHQVDPW�LQƮ\WDQGH�ÑYHU�%RODJHW�HOOHU�VRP�NDQ�OHGD�WLOO�DWW�
kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Bolaget har 
inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att 
kontrollen som de större aktieägarna besitter inte missbrukas. 
'H�UHJOHU�WLOO�VN\GG�IÑU�PLQRULWHWVDNWLH¿JDUH�VRP�ƬQQV�L�
aktiebolagslagen utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares 
eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Incitamentsprogram
CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad 
framgång. Bolaget har därför infört ett bonusprogram och 
ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner. Styrelsen 
vill även uppmuntra dessa nyckelpersoner till ett långsiktigt 
aktieägande i CLS. De resultatnivåer, mål och milstolpar som 
bonusprogrammet baseras på bestäms av styrelsen på förslag 
IUÀQ�9'�G¿U�YLVV�GHO�UHODWHUDU�WLOO�%RODJHWV�XWYHFNOLQJ�RFK�GHQ�
övervägande delen avser särskilt uppsatta individuella mål. 
6W\UHOVHQ�EHVOXWDU�RP�9'�V�ERQXVYLOONRU�SÀ�IÑUVODJ�IUÀQ�&/6�

styrelseordförande. De närmare villkoren för bonusprogrammet 
bestäms för ett räkenskapsår i taget.

%RQXV�IÀU�PD[LPDOW�XSSJÀ�WLOO����SURFHQW�DY�GHQ�XQGHU�
U¿NHQVNDSVÀUHW�XSSEXUQD�OÑQHQ�RFK�HUV¿WWQLQJHQ��0LQVW�K¿OIWHQ�
DY�GHQ�HUKÀOOD�ERQXVHQ�VND�SODFHUDV�L�&/6�DNWLHU��ERQXVDNWLHU���
Utöver bonusprogrammet har Bolaget ett aktiesparprogram 
vilket ger den bonusberättigade rätt att vederlagsfritt erhålla 
ytterligare en aktie i Bolaget per två bonusaktier som personen 
har behållit i tre år efter utgången av det räkenskapsår till vilket 
bonusaktierna hänför sig. En förutsättning för att erhålla aktierna 
under aktiesparprogrammet är att den bonusberättigade är 
anställd i eller har ett anställningsliknande förhållande med 
Bolaget när ovan treårsperiod har löpt ut.

Konvertibler, teckningsoptioner, etc.
0HG�XQGDQWDJ�IÑU�GH�WHFNQLQJVRSWLRQHU�VRP�RPIDWWDV�
DY�(UEMXGDQGHW�ƬQQV�GHW�IÑU�Q¿UYDUDQGH�LQJD�XWHVWÀHQGH�
konvertibler, teckningsoptioner eller andra aktierelaterade 
ƬQDQVLHOOD�LQVWUXPHQW�L�%RODJHW��(QOLJW�GHW�OÀQHDYWDO�VRP�LQJLFNV�
i februari 2021 ges däremot långivarna möjlighet att erhålla 
återbetalning av lånet i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget, i 
enlighet med vissa villkor. För mer information om låneavtalet, se 
XQGHUDYVQLWWHW�q/ÀQHDYWDO�RFK�OÀQHOÑIWHq�QHGDQ��

Väsentliga avtal
Nedan redogörs för de väsentliga avtal som ingåtts under 
HQ�SHULRG�DY�WROY�PÀQDGHU�IÑUH�RƪHQWOLJJÑUDQGHW�DY�(8�
tillväxtprospektet. 

Leasingavtal med Immuniphotonics Inc
,�MXQL������LQJLFN�%RODJHW�HWW�OHDVLQJDYWDO�DYVHHQGH�75$1%(5*® 
Laser Unitoch erhöll en order på engångsmaterial för 
SDWLHQWEHKDQGOLQJ�IUÀQ�,PPXQRSKRWRQLFV�,QF��LQRP�UDPHQ�
IÑU�SDUWHUQDV�EHƬQWOLJD�DYWDO�RP�IRUVNQLQJVVDPDUEHWH�RFK�
gemensamma kliniska studie. Det sammanlagda värdet av 
RUGHUQ�RFK�OHDVLQJDYWDOHW�XSSVNDWWDV�WLOO�FLUND���������6(.��
,PPXQRSKRWRQLFV�,QF��¿U�HWW�SULYDW¿JW�ELRWHNQLNIÑUHWDJ�
VRP�IRNXVHUDU�SÀ�RPUÀGHW�,QWHUYHQWLRQHOO�,PPXQRQNRORJL�
och utvecklar läkemedel för att förbättra resultatet av 
interventionella onkologiska behandlingar, såsom tumörablation 
och strålbehandling.
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Samarbetsavtal med Advanced Medical Systems Pte Ltd 
,�DXJXVWL������WHFNQDGH�&/6�HWW�VDPDUEHWVDYWDO�PHG�$GYDQFHG�
0HGLFDO�6\VWHPV�3WH�/WG��HQ�OHYHUDQWÑU�DY�PHGLFLQWHNQLVND�
SURGXNWHU�RFK�WM¿QVWHU�L�$VLD�3DFLƬF�RPUÀGHW�PHG�KXYXGNRQWRU�
i Singapore. Enligt samarbetsavtalet kommer parterna genom 
HWW�V�N��MRLQW�YHQWXUH�IÑUHWDJ��L�YLONHW�SDUWHUQD�¿JHU����SURFHQW�
av aktierna vardera, att introducera TRANBERG® Thermal 
7KHUDS\�6\VWHP�RFK�EHKDQGOLQJVSURWRNROOHW�LP,/7® i Asia-
3DFLƬF�UHJLRQHQ��3DUWHUQD�KDU�LQOHWW�UHJXODWRULVND�SURFHVVHU�RFK�
marknadsförberedande åtgärder för att lansera TRANBERG-
produkterna i regionen.

Låneavtal och lånelöfte
,�IHEUXDUL������EHVOXWDGH�%RODJHWV�VW\UHOVH�DWW�L�VLQ�KHOKHW�
XWQ\WWMD�GHW�OÀQHOÑIWH�VRP�HUKÑOOV�L�GHFHPEHU������IUÀQ�0RGHOLR�
(TXLW\�$%��0XQNHNXOOHQ���IÑUYDOWQLQJ�$%�RFK�*HUKDUG�'DO�
DYVHHQGH�HWW�OÀQ�XSSJÀHQGH�WLOO�WRWDOW����06(.�

9LGDUH�KDU�&/6�L�IHEUXDUL������LQJÀWW�HWW�OÀQHDYWDO�PHG�0RGHOLR�
(TXLW\�$%��/XEULFD�(TXLW\�$%�VDPW�)RUPXH�1RUG�)RFXV�$�6�
DYVHHQGH�HWW�OÀQ�XSSJÀHQGH�WLOO����06(.��/ÀQHW�HUV¿WWHU�HWW�
WLGLJDUH�OÀQ�SÀ����06(.�VRP�&/6�XSSWRJ�IUÀQ�VDPPD�OÀQJLYDUH�
L�GHFHPEHU�������/ÀQHW�OÑSHU�PHG�HQ�PÀQDWOLJ�U¿QWD�RP������
procent och ska återbetalas tolv månader efter utbetalning. 
För det fall lånet inte har återbetalats på förfallodatumet har 
långivarna under vissa förutsättningar rätt att påkalla konvertering 
av lånet i form av riktade kvittningsemissioner av B-aktier i Bolaget 
till ett värde som helt eller delvis motsvarar lånebeloppet till en 
teckningskurs motsvarande åtta procents rabatt i förhållande till 
GHW�O¿JVWD�GDJOLJD�YRO\PULNWDGH�JHQRPVQLWWVSULVHW��9:$3��XQGHU�
de senaste femton handelsdagarna som omedelbart föregår 
dagen för begäran om konvertering. 

9LGDUH�KDU�&/6�L�IHEUXDUL������HUKÀOOLW�HWW�OÀQHOÑIWH�RP�WRWDOW����
06(.�IUÀQ�0RGHOLR�(TXLW\�$%��/XEULFD�(TXLW\�$%�RFK�)RUPXH�
1RUG�)RNXV�$�6��8QGHU�OÀQHOÑIWHW�KDU�&/6�U¿WW�DWW��YLG�HWW�HOOHU�
ƮHUD�WLOOI¿OOHQ��SÀNDOOD�GHODU�DY�HOOHU�KHOD�OÀQHOÑIWHW�XQGHU�WLGHQ�
fram till februari 2022. Lån som påkallas i enlighet med lånelöftet 
OÑSHU�PHG�HQ�PÀQDWOLJ�U¿QWD�RP������SURFHQW�RFK�VND�ÀWHUEHWDODV�
VHQDVW�L�IHEUXDUL�������)ÑU�GHW�IDOO�OÀQHW�LQWH�KDU�ÀWHUEHWDODWV�SÀ�

förfallodatumet har långivarna, under motsvarande förutsättningar 
som beskrivs i stycket ovan avseende låneavtalet som CLS ingått 
med samma motparter, rätt att påkalla konvertering av lånet.

,QWUHVVHQ�RFK�LQWUHVVHNRQƮLNWHU
'HW�IÑUHOLJJHU�LQJD�LQWUHVVHNRQƮLNWHU�HOOHU�SRWHQWLHOOD�LQWUHVVH�
NRQƮLNWHU�PHOODQ�VW\UHOVHOHGDPÑWHUQDV�RFK�OHGDQGH�EHIDWWQLQJV�
havares åtaganden gentemot CLS eller dess dotterbolag och 
GHUDV�SULYDWD�LQWUHVVHQ�RFK�HOOHU�DQGUD�ÀWDJDQGHQ��GRFN�KDU�
ƮHUD�VW\UHOVHOHGDPÑWHU�RFK�OHGDQGH�EHIDWWQLQJVKDYDUH�YLVVD�
ƬQDQVLHOOD�LQWUHVVHQ�L�&/6�WLOO�IÑOMG�DY�VLQD�GLUHNWD�HOOHU�LQGLUHNWD�
DNWLHLQQHKDY�L�%RODJHW���,�ÑYULJW�KDU�LQJHQ�DQQDQ�VW\UHOVHOHGDPRW�
eller ledande befattningshavare valts eller utsetts till följd av 
en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter.

Avtal och transaktioner med närstående
Bolagets ledande befattningshavare har ingått konsultavtal med 
Bolaget avseende deras respektive uppdrag i Bolaget. Avtalen 
OÑSHU�WLOOVYLGDUH�PHG�������GDJDUV�XSSV¿JQLQJVWLG�

9LGDUH�KDU�%RODJHW�IUÀQ�WLG�WLOO�DQQDQ�SÀ�NRQVXOWEDVLV�DQOLWDW�YLVVD�
styrelseledamöter för tillhandahållande av olika tjänster som 
Bolaget har haft behov av, utanför respektive persons uppdrag 
som styrelseledamot. Avtalen löper tillsvidare med en respektive 
VH[�PÀQDGHUV�XSSV¿JQLQJVWLG��,�WDNW�PHG�DWW�%RODJHW�DQVW¿OOHU�
personal med kompetens inom relevanta områden avses inköpen 
av konsulttjänster från styrelseledamöterna att minskas. Tabellen 
nedan visar den totala ersättningen som utgått till Bolagets 
styrelseledamöter under 2020, fördelat på styrelsearvode 
respektive ersättning som utförts enligt ingångna konsultavtal.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget har inte under de senaste tolv månaderna varit part 
i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller 
VNLOMHIÑUIDUDQGHQ��LQEHJULSHW�IÑUIDUDQGHQ�VRP�¿QQX�LQWH�¿U�
DYJMRUGD�HOOHU�VRP�HQOLJW�&/6�N¿QQHGRP�ULVNHUDU�DWW�EOL�LQOHGGD��
som kan få eller under den senaste tiden har haft betydande 
HƪHNWHU�SÀ�&/6�ƬQDQVLHOOD�VW¿OOQLQJ�HOOHU�OÑQVDPKHW�

Ersättning som utgått till Bolagets styrelseledamöter under 2020
 

SEK Styrelsearvode Ersättning enligt konsultavtal Total ersättning

Hans von Celsing ������� ������� ���������

Lars-Erik Eriksson 0 ������ ������

Karl-Göran Tranberg 80 000 211 000 �������

Rolf Kiessling 80 000 ������ �������

Gunilla Savring�� ������ ������� �������

Arne Ferstad�� ������ ������ ������

8WÑYHU�RYDQ�KDU�GHW�XQGHU�WLGHQ�IÑU�GHQ�KLVWRULVND�ƬQDQVLHOOD�LQIRUPDWLRQHQ�L�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW�RFK�IUDP�WLOO�WLGHQ�IÑU�(8�WLOOY¿[WSURVSHNWHW�LQWH�
förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

32. Gunilla Savring valdes in i styrelsen i samband med årsstämman 2020, 33. Arne Ferstad avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2020
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&/6�ERODJVRUGQLQJ�RFK�DNWXHOOW�UHJLVWUHULQJVEHYLV��YLONHW�XWJÑU�HQ�
XSSGDWHUDG�VWLIWHOVHXUNXQG��ƬQQV�WLOOJ¿QJOLJ�L�HOHNWURQLVN�IRUP�
SÀ�&/6�KHPVLGD�ZZZ�FOLQLFDOODVHU�VH��.RSLRU�KÀOOV�WLOOJ¿QJOLJD�
SÀ�&/6�KXYXGNRQWRU��6FKHHOHY¿JHQ�����������/XQG��XQGHU�(8�
WLOOY¿[WSURVSHNWHWV�JLOWLJKHWVWLG��RUGLQDULH�NRQWRUVWLG��
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