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CLS företrädesemission övertecknad 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission 

av B-aktier som beslutades av styrelsen den 13 januari 2016 med stöd av bemyndigande från 

årsstämman den 17 juni 2015. Teckningstiden löpte från och med den 25 januari till och med den 5 

februari 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 21,8 MSEK före 

emissionskostnader. 

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 20 047 972 SEK tecknades med företräde, 

motsvarande 92 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av 

aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 19 937 183 SEK. Därmed tecknades totalt 39 

985 155 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar 183 procent. 

Eftersom företrädesemissionen övertecknades kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. 

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer 

att uppgå till cirka 2,5 MSEK. 

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som 

anges i informationsmemorandumet daterat den 21 januari 2016. Meddelande om tilldelning sker 

genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 10 februari. Aktierna skall betalas i 

enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.  

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CLS med 288 689,26 SEK genom nyemission av 

3 120 965 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 165 169,51 SEK medan 

antalet aktier kommer att uppgå till 23 407 238 stycken varav 600 000 A-aktier samt 22 807 239 B-

aktier.  

Betalda tecknade aktier (BTA B) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att 

nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.  

” Det är mycket glädjande att vår emission övertecknades så kraftigt. Det visar att våra aktieägare 

tror på att vi är på rätt väg. Vi har kliniska studier igång på 3 olika centra i EU och därutöver har vi 

tecknat överenskommelser med 4 referenskliniker där vår metod kommer att användas. Positiva 

resultat av dessa banar vägen för vårt kommersiella genombrott. 2016 och 2017 blir mycket 

spännande år.” säger Lars-Erik Eriksson, VD.  

Rådgivare 

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till CLS i samband med nyemissionen.   
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Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och 

kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på 

immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under 

symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se 

http://www.clinicallaser.se/
http://www.imilt.se/

