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Clinical Laserthermia Systems AB 
(publ), utvecklar och säljer 
TRANBERG®|Thermal Therapy System 
tillsammans med specialdesignat 
sterilt engångsmaterial för säker, skon-
sam och effektiv behandling av can-
certumörer. Produkterna marknads-
förs för bildstyrd laserablation samt för 
behandling med immunstimulerande 
interstitiell lasertermoterapi, imILT®. 

Bolaget, som har sitt huvudkontor 
i Lund och dotterbolag i Berlin, 
Tyskland & Boston, USA, är noterat på 
Nasdaq First North under symbolen 
CLS B. 

Certified Adviser är Västra Hamnen 
Corporate Finance. 

Mer information på företagets webb-
platser: www.clinicallaser.se

Följ CLS på LinkedIn.

CLS utrustning för behandling med 
imILT®-metoden består av en mobil laser- 
enhet och sterila patientkit för engångs-
bruk.
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CLS på väg mot nya 
samarbeten för ett 
starkare produkterbjudande 
Förra året ökade CLS sin marknadsnärvaro i USA och Kanada och tog emot sina 
första order på TRANBERG®-systemet och tillhörande behandlingsinstrument. 
University of Texas Medical Branch, Desert Medical Imaging, Laser Prostate 
Centers of America, Toronto General Hospital samt ytterligare ett sjukhus 
använder idag våra produkter för behandling av tidig prostatacancer med 
bildstyrd fokal laserablation (FLA). 

Kontakterna med läkarna och övrig personal på sjukhusen har gett oss nya kunskaper och 

insikter och i början av året berättade vi att ett av våra mål för 2018 är att komplettera vårt 

produkterbjudande och att göra detta genom samarbeten med andra branschaktörer.

Vid behandling är det viktigt att 

läkaren har bästa möjliga kontroll 

genom helabehandlingsprocessen 

och för detta finns olika produkter, 

från olika leverantörer, som kopplas 

samman för att underlätta läkarens 

arbete och ge en säker behandling 

för patienten. Utöver TRANBERG® | 

Mobile Laser Unit och våra instru-

ment handlar det om mjuk- och hård-

vara associerad till den använda bildstyrningsteknologin, så som t.ex. MR och ultraljud, som 

med stor precision visar placering av instrumenten i tumören och som ger möjlighet att 

följa temperaturer och vävnadsförändringar under behandlingen. Att de olika produkterna i 

arbetsflödet kommer från olika leverantörer skapar ofta merarbete för sjukhusets personal och 

produkt-erna fungerar inte alltid så väl ihop som skulle vara önskvärt. 

Vår slutsats av återkopplingen från marknaden är att CLS behöver ett mer komplett produkter-

bjudande för att framgångsrikt och långsiktigt etablera TRANBERG®-systemet på marknaden, 

såväl i USA/Canada som i övriga världen.  Det handlar inte bara om produktvidareutveckling 

utan även om kommersiella samarbeten där gemensam marknadsföring är en komponent.
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   - CLS har nu förutsättningarna klara för två samarbeten. Med Exact Imaging är syftet att 

    ta fram en produkt som gemensamt optimeras för mikro-ultraljudstyrd FLA och att inom 

    samarbetet erbjuda urologimarknaden en överlägsen produkt för bildstyrd FLA, säger 

    Dan Mogren, CCO på CLS. Vidare har vi planen klar för ett samarbete med franska Image 

    Guided Therapy där vi kommer att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara 

    som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningar att mäta och 

    kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller CLS imILT®-metod, 

    säger Dan Mogren.

   - Både Exact Imaging och Image Guided Therapy är bolag som har gediget expertkunnande 

    inom respektive område.  Exact Imaging har en godkänd produkt ute på marknaden idag, 

    med en befintlig kundbas, och delar vår syn på marknadens behov. IGT har en rad installationer 

    som används forskningsmässigt och deras produkt kommer att tekniskt anpassas för att fungera 

    optimalt tillsammans med CLS behandlingssystem. Samarbetena kommer att ha hög prioritet 

   hos alla parter och det är en absolut förutsättning för en positiv utveckling, säger Stephan 

   Dymling, CTO på CLS.

Du kan se Dan Mogren och Stephan Dymling beskriva tankarna bakom det utökade produkterbjudandet och 

samarbetena i presentationen från Årsstämman den 20 juni. Den finns på hemsidan under 

https://clinicallaser.se/svenska-nyheter-media/video/

Här hittar du de PM som gått ut angående samarbetena: 

Exact Imaging

IGT

Givande prövarmöte för CLS kliniska studier inom 
bukspottskörtelcancer 
CLS bedriver kliniska studier avseende imILT®-behandling
av bukspottskörtelcancer på tre olika sjukhus: Portuguese 
Oncology Institute of Porto, IPC i Marseille samt Verona 
University Hospital. Hittills har 12 patienter behandlats 
inom studierna.

I slutet av maj bjöd CLS in till ett möte där de tre prövningsledarna 

för studierna, tillsammans med personal från CLS, diskuterade sina 

erfarenheter från behandlingarna. 

Samlade i Frankfurt för att diskutera CLS imILT®-studier 
avseende pancreas.

Under 2018 är CLS målsättning att i USA bredda lanseringen av TRANBERG®-port-

följen för bildstyrd fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer. 

För att nå detta mål avser CLS inleda samarbete med leverantörer av till exempel 

kompletterande beslutstödjande mjukvaror samt att tillsammans med cancer-

kliniker ta fram kliniska bevis för bildstyrd FLA-behandling med våra TRANBERG® 

produkter.

Dan Mogren

Stephan Dymling
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Karin Peterson, Chief Product Officer, och Mats Ekelund, Chief Medical Officer, hade arrangerat mötet och syftet var att under 

en dag täcka in de viktigaste aspekterna av studierna såsom säkerhet för behandlingsmetoden imILT, produktens handhavan-

de, patientrekrytering och preliminära behandlingsresultat samt tankar kring hur vården för denna patientkategori kan komma 

att ändras för framtiden.

 - En av de stora utmaningarna när man behandlar bukspottkörtelcancer är att inte skada kringliggande vävnad. 

  Det har därför betydelse i vilken del av bukspottskörteln tumören sitter för hur säkert en behandling kan genom-

  föras. Här fanns många erfarenheter att utbyta och det är en viktig parameter för vilka patienter som kan vara 

  aktuella för behandling, säger Mats Ekelund. När det gäller rekryteringstakten bestäms den av att läkarna först vill 

  erbjuda patienten de standardbehandlingar som finns idag för pancreascancer, innan de erbjuder imILT, som 

  ännu så länge ses som en experimentell metod, säger Mats Ekelund. 

 - Vi har fått bra återkoppling när det gäller vårt system och det finns en viss inlärningsfas för läkarna då vår metod 

  skiljer sig något från liknande tekniker. Vi har varit på plats vid behandlingarna, för att kunna följa upp den utbildning 

  som  sjukhusets personal genomgår initialt och säkerställa att vi får in all feedback så att vi löpande kunnat optimera 

  systemet, säger Karin Peterson. 

De tre kliniska studierna kommer att avslutas under juli och därefter kommer uppföljning att ske under hösten. Interims-

resultat, när det gäller studien i Porto respektive Marseille, kommer att rapporteras, inom ramen för Horizon2020, i slutet 

av november. Studien i Verona genomförs på initiativ av sjukhuset och publiceras av dem när den färdigställts.

 - Vi hade mycket bra diskussioner under prövarmötet och relationerna med de tre sjukhusen och läkarna är väldigt 

  goda.  Jag uppfattade att samtliga var intresserade av att bidra till att få mer kunskap om hur imILT kan användas 

  på bästa sätt, säger Mats Ekelund. 

CLS nyemission tillför bolaget cirka 49 MSEK
Den 14 juni meddelades utfallet av den företrädesemission, som genomfördes 25 maj – 8 juni och som godkändes vid extra 

bolagsstämma den 18 maj.  Företrädesemissionen tecknades till 80% vilket betyder att bolaget tillförs cirka 49 miljoner kronor, 

före emissionskostnader. 

 - Jag vill tacka våra aktieägare och de investerare som tecknade utan företräde. Jag har mött ett  stort engagemang 

  från våra befintliga ägare och det är väldigt uppmuntrande, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Detta är CLS största 

  kapitalanskaffning hittills. Även om inte emissionen tecknades till 100 procent så kommer det tillförda kapitalet att 

  ge oss möjlighet att öka takten i våra affärsprocesser och genomföra en stor del av den tekniska utveckling som vi 

  planerat, säger Lars-Erik Eriksson.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CLS med cirka 529 211,6 SEK genom utgivande av 5 721 207 B-aktier. Efter ny-

emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 3 183 567,9 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 34 416 950, varav 

600 000 A-aktier och 33 816 950 B-aktier. Emissionen är under registrering hos Bolagsverket och handel med betalda tecknade 

aktier (BTA) på Nasdaq First North sker till dess att företrädesemissionen är registrerad. 
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Clinical Laserthermia Systems AB Medicon Village Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden. www.clinicallaser.se

CLS styrelse och ledning tecknade aktier enligt följande:
Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot, 30 000 aktier

Lars-Erik Eriksson, VD, 20 000 aktier

Hans v Celsing, styrelseordförande, 20 000 aktier

Arne Ferstad, styrelseledamot, 3 750 aktier

Stephan Dymling, CTO, 10 209 aktier

Dan Mogren, CCO, 6 304 aktier

Gunilla Savring, CIRO, 4 042 aktier

Ola Jeppsson, ny styrelseledamot i CLS
Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

 - Jag är utbildad civilingenjör från KTH, med inriktning på bildbehandling 

  och mönsteranalys. Delar av min utbildning skedde i USA genom Fulbright

  Commission stipendium. Jag valde tidigt att att inrikta mig på medicin-

  teknik och fick möjlighet att jobba internationellt, för bland annat Siemens

  och Elekta, och har vid flera tillfällen varit delaktig i att bygga upp och ut-

  veckla verksamheter. Sedan fem år tillbaka leder jag Amrops Global Life 

  Science Practice, med inriktning på ledarrekrytering till Life Science-

  sektorn. På fritiden sysslar jag med fotografi, cykling, yoga, lite dykning, 

  lite golf och gillar att vara ute i naturen.

Hur skulle du beskriva CLS och bolagets potential utifrån vad du vet idag?

 - Det får bli ett ganska allmänt svar eftersom jag behöver mer tid att sätta mig in i alla detaljer. Men min bild är att CLS 

  har potential att bidra till utvecklingen av behandlingar på viktiga sjukdomsområden där det idag finns få alternativa

  behandlingsformer. Där tror jag att tekniken från CLS kan göra skillnad för patienter och vårdgivare. 

Finns det något i din erfarenhet som du tror kommer att vara särskilt värdefullt i ditt styrelseuppdrag?

 - Min internationella erfarenhet och min erfarenhet från att utveckla verksamheter. Jag har också ett genuint intresse för

  människor och mina nätverk kan försäkert bidra i styrelseuppdraget. Sedan har jag också en bakgrund med koppling 

  till bland annat imaging och bildbehandling inom medicinteknik, och förstår den industrin.

 

Har du andra styrelseuppdrag?

 -  Jag sitter sedan flera år i Swedish Fulbright Alumni Association styrelse och här även under ett par års tid varit  

  ordförande där.

 

Slutligen, vilka tre ord beskriver dig bäst? 

 - Målinriktad, inkluderande och kreativ
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