
TRANBERG® Thermal Therapy System
Laser technology - also for MR guided interventions 

When precision matters
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Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Clinical Laserthermia Systems AB (publ), org. nr 556705-
8903 (”CLS” eller ”Bolaget”) i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av B-aktier i CLS som godkändes 
och registrerades av Finansinspektionen den 24 maj 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-7811) och offent-
liggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De 
definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:

• Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 4 juni 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats 
(w ww.clinicallaser.se) där Bolaget offentliggjorde ett samarbete med kanadensiska Exact Imaging.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 juni 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-
10578). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 5 juni 2018.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (ww w.fi.se), Bola-
gets (w ww.clinicallaser.se) och Mangolds (ww w.mangold.se) webbplatser. 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt 
till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om han-
del med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 8 juni 2018 (det vill 
säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold 
Fondkommission AB, ämne: CLS, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@ mangold.se. Det datum 
för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. 
Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej 
återkallas kommer förbli bindande.

Följande information i Tilläggsprospektet läggs till avsnitten ”Väsentliga avtal” på sida 60 i Prospektet, punkt 
B.7 i sammanfattningen samt ”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2018” på sida 47 i Prospektet.
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Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och kanadensiska Exact Imaging har tecknat ett samförståndsavtal för att 
ingå ett kommersiellt samarbete. Med en produkt som är gemensamt optimerad för mikro-ultraljudstyrd fokuserad 
laserablation (FLA), är målet att inom samarbetet erbjuda urologimarknaden en överlägsen produkt för bildstyrd 
fokalterapi för patienter med lokal prostatacancer och BPH.

Exact Imaging utvecklar högupplösta mikro-ultraljudssystem, som möjliggör realtidsbilder och stöd för att styra bi-
opsier i prostata. Exact Imagings plattformExactVu™används idag främst för bildstyrning under biopsiprocedurer i 
prostata.

CLS och Exact Imaging har tecknat avtalet med syfte att inleda ett kommersiellt samarbete under 2018, där parterna 
kommer att marknadsföra och sälja en gemensamt optimerad produkt för mikro-ultraljudsstyrd FLA-behandling av 
prostatacancer.
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BOLAGET
Clinical Laserthermia Systems AB

Medicon village

Scheelevägen 2

223 81 Lund

Tel: +46 46 15 21 00

Hemsida: ww w.clinicallaser.se

E-post: info@clinicallaser.se

FINANSIELL RÅDGIVARE
Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2

113 43, Stockholm

Tel: +46 8 5030 1550

Hemsida: ww w.mangold.se

E-post: info@mangold.se

LEGAL RÅDGIVARE
Advokatfirman Vinge KB

Östergatan 30

211 22 Malmö

Tel: +46 10 614 55 00

Hemsida: ww w.vinge.se

E-post: contact@vinge.se

REVISOR
Dillon International AB

Slottsgatan 2

211 21 Malmö

Tel: +46 40 645 32 00

Hemsida: ww w.dillon.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB

Box 191

101 23 Stockholm

Telefon: +46 84 029 000

Hemsida: ww w.euroclear.com
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