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Viktig fiberteknik bildar grunden för 
CLS tyska dotterbolag

Den 10 mars undertecknades avtalet som innebär att CLS nu är ägare till den del 

inom det tyska laserteknikföretaget Laser- und Technologie GmbH (LMTB) som  rör 

utvecklingen av bolagets diffusorfiber. I köpet ingår viktiga patent, maskiner samt två 

nyckelmedarbetare, som tillsammans med CLS och tyska fibertillverkaren Advanced 

Fiber Tools (AFT) kommer att säkerställa till-

verkning och leverans av CLS diffusorfiber. 

-   Det här var en möjlighet som vi bedömde 

att vi måste utnyttja. Vi tar kontroll över 

produktionen och minskar tillverknings-

kostnaderna med cirka 25% för vår diffusor-

fiber, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. 

CLS arbetar idag med två typer av fiber,

radialfiber och diffusorfiber. Diffusorfibern 

ger en spridning av ljuset som innebär att 

större tumörer kan behandlas.

”Jag är mycket nöjd med upplägget, både
köpet och överenskommelsen med AFT.”

- Idag tillverkas fibern med en process där en viss del av arbetet är manuellt.

Kapaciteten räcker idagsläget till för efterfrågan, men framöver krävs en industriell till-

verkningsprocess. Denna kommer AFT att stå för. De kommer också att upplåta lokaler 

för våra maskiner och medarbetare och det gör att 

övergången förenklas. Vi arbetar just nu med planen 

för övertaget. Jag räknar med att det kommer att ta 

cirka sex månader att få hela den nya tillverknings-

processen på plats, säger Lars-Erik Eriksson.   

Köpeskillingen uppgick  till 300 000 Euro. De patent 

som ingår i affären, och som skyddar den unika

teknik som LMTB bidragit med i utvecklingen av 

diffusorfibern, har skett i samarbete med CLS.

I februari i år försattes LMTB i konkurs på grund av bristande lönsamhet. 

- Jag är mycket nöjd med upplägget, både köpet och överenskommelsen med AFT, 

avslutar Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.
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Första försäljningen på väg att levereras till sjukhuset i USA
I dagarna skeppas CLS första order på TRANBERG-systemet till ett av USAs ledande sjukhus 
inom cancerbehandling. 
Bakgrunden till köpet av CLS TRANBERG-system är sjukhusets omfattande verksamhet 
inom bildstyrd minimal-invasiv behandling av tumörsjukdom. Parterna förbereder för ett 
kommande samarbete med syfte att utvärdera och vidareutveckla CLS egen immunstimule-
rande behandlingsmetod, imILT, samt Fokuserad Laserablation (FLA).

-   Ordern kommer att kompletteras med en beställning på CLS engångsmaterial, i det här 
fallet är det vår diffusorfiber de är intresserade av. För att kunna bekräfta en sådan beställ-
ning och leverera den behöver vi ett så kallat 510(k)-klargörande från Food and Drug Ad-
ministration (FDA) I USA. Ansökan är hos FDA och besked bör komma inom de kommande 
veckorna, säger Dan Mogren, CCO. 

TRANBERG-systemet kommer att levereras med en icke steril fiber för att kunna göra enkla 
tester i labbmiljö fram till dess att kompletta engångsmaterial kan levereras. 

-    Det är viktigt för oss att läkarna kan börja bekanta sig med utrustningen så snabbt som 
möjligt så vi inte tappar tempo, säger Dan Mogren. 

Insynspersoner i CLS har köpt aktier
I den nyemission som CLS genomförde i februari valde flera insynspersoner i bolaget att teckna aktier. 

Hans von Celsing, styrelseordförande 10 000 aktier
Arne Ferstad, styrelseledamot  15 000 aktier
Dan Mogren, CCO  12 551 aktier
Stephan Dymling, CTO   4 499 aktier
Gunilla Savring, Chef IR och kommunikation  1 104 aktier 
Stefan Åström, Chef klinisk utveckling  2 600 aktier

CLS noteras på Nasdaq First North 
CLS ansökan om notering på Nasdaq First North har godkänts. Första dag som CLS B-akiter 
handlas på First North är tisdagen den 21 mars. 
- Det är naturligtvis roligt och lite högtidligt att få lov att ringa i klockan på Nasdaq på tis-
dag morgon. Jag är övertygad om att det här är en positiv förändring för såväl bolaget som 
för aktieägarna, sägar Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. 
Västra Hamnen Corporate Finance har varit projektledare för listningen och kommer också 
att vara CLS Certified Adviser (CA).

Kolla in CLS nya hemsida! 
Nu är CLS nya hemsida klar och lanserad och den återkopplingvi fått 
har varit mycket positiv. 

– Målet var att göra en tydlig och lättnavigerad sida. Produkter 
och metoder i fokus. Kliniska studier och publikationer är mer 
synliga och lätta att hitta. Investor Relations-sidan har fått en 
bättre struktur och med koppling till publiceringstjänsten Cision, 
som gör att vi kan få bättre exponering för våra nyheter, säger 
Gunilla Savring, Chef IR och kommunikation på CLS.

Sidan lanserades den 23 februari och har tagits fram i samarbete 
med kommunikationsbyrån RAKT i Malmö.

Dan Mogren, CCO i CLS
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