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CLS styrelse utser Dan Mogren till tillförordnad VD, då Lars-Erik Eriksson 
lämnar sitt VD-uppdrag på egen begäran  
 
Styrelsen i Clinical Laserthermia System AB (publ) (CLS) meddelar att man utsett Dan Mogren till 
tillförordnad VD i bolaget, då Lars-Erik Eriksson, som varit bolagets VD sedan starten 2006, lämnar 
uppdraget på egen begäran. Dan Mogren har varit Chief Commercial Officer i CLS sedan 2014, med 
bland annat huvudansvar för bolagets USA-verksamhet. Lars-Erik Eriksson kommer att kvarstå i 
bolagets operativa ledning som Chief Financial Officer. 
 

- Jag vill rikta ett varmt tack till Lars-Erik för hans insatser som VD i CLS. Han har haft stor 
betydelse för bolagets utveckling sedan starten 2006 och han kommer att fortsätta arbeta för 
CLS framgång i sin roll som CFO och som styrelseledamot, säger Hans von Celsing, 
styrelseordförande i CLS. Dan Mogren tar över som tillförordnad VD, vilket jag är mycket glad 
över. Mogren känner bolaget väl, vilket är en förutsättning för att inte tappa tempo i de aktiviteter 
som pågår, såväl inom produktutveckling som kommersiellt, säger von Celsing.  

 
- Bolaget är i en strategiskt spännande fas och efter mer än tio år som VD känns det rätt att lämna 

över uppdraget till en ny kraft. Jag är mycket nöjd med att Dan Mogren går in som tillförordnad 
VD, vilket innebär en smidig förändringsprocess. Jag kommer att fortsätta operativt i bolaget 
som CFO, ett jobb jag hittills kombinerat med VD-rollen, men som nu kan få det fokus som krävs 
för bolagets utveckling, säger Lars-Erik Eriksson, avgående VD och medgrundare i CLS. 

 
- Jag ser fram emot att ta över som tillförordnad VD i CLS och arbeta vidare med att utveckla 

bolaget i linje med de vägval och viktiga beslut som vi har framför oss, såväl kommersiellt och  
kliniskt som inom produktutveckling, säger Dan Mogren, Chief Commercial Officer i CLS, och 
tillträdande t f VD i bolaget.  
 

Dan Mogren har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom affärs- och produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning, samt 15 års erfarenhet av internationell marknadsföring av 
medicintekniska produkter. Dan Mogren har grundat och utvecklat flera företag inom olika 
medicintekniska områden. Dan Mogren tillträder som tillförordnad VD den 1 december 2020. 
 
 
Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 5 november 2020, kl 17:35 
 



Kontaktinformation: 
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt 
engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna 
marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt 
immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. Mer 
information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se. 

 

 
 


