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Kallelse	till	extra	bolagsstämma	i	Clinical	Laserthermia	Systems	
  
 
Aktieägarna	i	Clinical	Laserthermia	Systems	AB	(publ)	kallas	till	extra	bolagsstämma	fredagen	den	
18	maj	2018	kl.	10.00	på	Medicon	Village,	Scheelevägen	2	(Gamla	gästmatsalen),	i	Lund.	
	
Rätt	att	delta	och	anmälan	
Aktieägare	som	önskar	delta	i	bolagsstämman	ska	
• dels	 vara	 införd	 i	 den	 av	 Euroclear	 Sweden	 AB	 förda	 aktieboken	 avseende	 förhållandena	

lördagen	 den	 12	 maj	 2018	 (notera	 att	 eftersom	 avstämningsdagen	 infaller	 en	 lördag	 måste	
aktieägaren	i	praktiken	vara	införd	i	aktieboken	redan	fredagen	den	11	maj	2018),		

• dels	anmäla	sig	till	bolaget	senast	måndagen	den	14	maj	2018,	skriftligen	till	Clinical	Laserthermia	
Systems	AB,	Medicon	Village,	Scheelevägen	2,	223	81	Lund.	Anmälan	kan	också	göras	per	telefon		
046-15	 21	 00	 eller	 per	 e-post	 info@clinicallaser.se.	 I	 anmälan	 ska	 uppges	 fullständigt	 namn,	
person-	 eller	 organisationsnummer,	 aktieinnehav,	 adress,	 telefonnummer	 dagtid	 samt,	 i	
förekommande	 fall,	 uppgift	 om	 ställföreträdare	 eller	 biträde	 (högst	 två).	 Anmälan	 ska	 i	
förekommande	fall	åtföljas	av	fullmakter,	registreringsbevis	och	andra	behörighetshandlingar.	

	
Förvaltarregistrerade	aktier	
Aktieägare	som	har	sina	aktier	 förvaltarregistrerade,	genom	bank	eller	annan	förvaltare,	måste,	 för	
att	 ha	 rätt	 att	 delta	 vid	bolagsstämman	 registrera	 aktierna	 i	 eget	namn	hos	Euroclear	 Sweden	AB.	
Sådan	 omregistrering,	 som	 kan	 vara	 tillfällig,	 måste	 vara	 genomförd	 fredagen	 den	 11	 maj	 2018	
(eftersom	 avstämningsdagen	 infaller	 en	 lördag),	 vilket	 innebär	 att	 aktieägare	 som	 önskar	 sådan	
omregistrering	måste	underrätta	förvaltaren	om	detta	i	god	tid	före	nämnda	datum.	
	
Ombud	m.m.	
Om	aktieägare	ska	företrädas	av	ombud	måste	ombudet	ha	med	skriftlig,	daterad	och	av	aktieägaren	
undertecknad	fullmakt	till	stämman.	Om	fullmakten	utfärdats	av	juridisk	person	ska	ombudet	också	
ha	med	aktuellt	registreringsbevis	eller	motsvarande	behörighetshandling	för	den	juridiska	personen.	
För	 att	 underlätta	 inpasseringen	 bör	 kopia	 av	 fullmakt	 och	 andra	 behörighetshandlingar	 bifogas	
anmälan	till	 stämman.	Fullmaktsformulär	hålls	 tillgängligt	på	bolagets	hemsida	www.clinicallaser.se	
och	skickas	med	post	till	aktieägare	som	kontaktar	bolaget	och	uppger	sin	adress.	
	
Antalet	aktier	och	röster	
Antalet	utestående	aktier	i	bolaget	uppgår	vid	tidpunkten	för	denna	kallelse	till	28	695	743,	varav	600	
000	A-aktier	med	tio	röster	per	aktier	och	28	095	743	B-aktier	med	en	röst	per	aktie,	motsvarande	
totalt	34	095	743	röster.	Bolaget	innehar	inga	egna	aktier.	
	
Förslag	till	dagordning:	
1. Stämman	öppnas.	
2. Val	av	ordförande	vid	stämman.	
3. Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd.	
4. Godkännande	av	dagordningen.	
5. Val	av	en	eller	två	justeringsmän.	
6. Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad.	



7. Styrelsens	förslag	till	beslut	om	godkännande	av	styrelsens	beslut	om	företrädesemission.	
8. Styrelsens	förslag	till	beslut	om	emissionsbemyndigande.	
9. Styrelsens	förslag	till	beslut	om	emissionsbemyndigande.	
10. Stämman	avslutas.	
	
Godkännande	av	styrelsens	beslut	om	företrädesemission	(punkt	7)	
Styrelsen	 föreslår	att	bolagsstämman	godkänner	styrelsens	beslut	om	nyemission.	Beslutet	 innebär	
att	 bolagets	 aktiekapital	 ökar	med	högst	 cirka	 663	588,99	 kronor	 genom	utgivande	 av	högst	 7	173	
935	nya	B-aktier.	
	
Teckningskursen	 i	nyemissionen	ska	vara	8,50	kronor	per	aktie.	Avstämningsdag	 för	 rätt	att	delta	 i	
emissionen	ska	vara	den	23	maj	2018.	Teckning	av	de	nya	aktierna	ska	ske	under	tiden	25	maj	–	8	juni	
2018.	Sista	dag	för	handel	i	bolagets	aktier	inklusive	rätt	att	delta	i	nyemissionen	är	den	21	maj	2018.	
	
Rätt	att	teckna	nya	aktier	ska	med	företrädesrätt	tillkomma	bolagets	aktieägare	varvid	fyra	befintliga	
aktier,	oavsett	aktieslag,	ska	berättiga	till	teckning	av	en	ny	B-aktie.	Teckning	kan	även	ske	utan	stöd	
av	företrädesrätt	i	enlighet	med	vad	som	framgår	av	det	fullständiga	emissionsbeslutet.	
	
För	 ytterligare	 detaljer	 samt	 information	 om	 bakgrund	 till	 och	motiv	 för	 företrädesemissionen,	 se	
bolagets	pressmeddelande	den	2	maj	2018.	
	
Emissionsbemyndigande	(punkt	8)	
Styrelsen	 föreslår	 att	 bolagsstämman	 beslutar	 om	 bemyndigande	 för	 styrelsen	 att,	 senast	 trettio	
dagar	efter	sista	dag	för	teckning	i	nyemissionen	enligt	punkt	7	ovan,	vid	ett	eller	flera	tillfällen	och	
med	avvikelse	från	aktieägarnas	företrädesrätt,	besluta	om	emission	av	högst	3	600	000	nya	B-aktier.	
Teckningskursen	och	övriga	villkor	ska	därvid	vara	desamma	som	i	nyemissionen	enligt	punkt	7	ovan,	
Syftet	med	bemyndigandet,	och	skälen	till	avvikelsen	från	aktieägarnas	företrädesrätt,	är	att	kunna	
tillgodose	de	intressenter	som	anmäler	sig	för	teckning	av	aktier	i	nyemissionen	enligt	punkt	7	ovan,	
utan	att	erhålla	tilldelning	av	sådana	aktier	(övertilldelningsoption).	
	
Emissionsbemyndigande	(punkt	9)	
Styrelsen	 föreslår	 att	 bolagsstämman	 beslutar	 om	 bemyndigande	 för	 styrelsen	 att,	 senast	 trettio	
dagar	efter	sista	dag	för	teckning	i	nyemissionen	enligt	punkt	7	ovan,	vid	ett	eller	flera	tillfällen	och	
med	 avvikelse	 från	 aktieägarnas	 företrädesrätt,	 besluta	 om	 emission	 av	 nya	 B-aktier.	
Teckningskursen	 vid	 utnyttjande	 av	 bemyndigandet	 ska	 uppgå	 till	 den	 volymvägda	 genomsnittliga	
betalkursen	 för	 bolagets	 aktier	 på	 Nasdaq	 First	 North	 under	 teckningstiden	 i	 nyemissionen	 enligt	
punkt	7	ovan.	Syftet	med	bemyndigandet,	och	skälen	till	avvikelsen	från	aktieägarnas	företrädesrätt,	
är	 att	 kunna	erlägga	ersättning	 för	 de	 garantier	 som	 lämnats	 i	 anslutning	 till	 nyemissionen	 genom	
utgivande	av	nya	B-aktier	istället	för	genom	kontant	betalning	(kvittningsemission).	Emissionsbeslut	
ska	därmed	kunna	fattas	med	bestämmelse	om	kvittning	eller	annat	villkor.	Det	belopp	som	sålunda	
kan	 bli	 föremål	 för	 kvittning	 genom	 utnyttjande	 av	 bemyndigandet	 uppgår	 till	 högst	 5	122	 190	
kronor.		
	
Övrigt	
Fullständigt	 beslutsunderlag	 hålls	 tillgängliga	 på	 bolagets	 kontor,	 Scheelevägen	 2	 i	 Lund	 och	 på	
bolagets	 hemsida	 www.clinicallaser.se	 senast	 två	 veckor	 innan	 bolagsstämman	 och	 skickas	 till	 de	
aktieägare	som	begär	det	och	uppger	sin	postadress.	
	
Aktieägare	 erinras	 om	 sin	 rätt	 att	 begära	 upplysningar	 i	 enlighet	 med		
7	kap.	32	§	aktiebolagslagen.	
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Lund	i	maj	2018	
Clinical	Laserthermia	Systems	AB	(publ)	
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