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Utvidgar och förstärker produkterbjudandet
 - CLS erhöll EU-godkännande för sin nya termometri- 
  mjukvara, ThermoGuide och samtidigt fick bolaget 
  ett uppdaterat EC-certifikat för TRANBERG®-systemet 
  inklusive den nya mjukvaran. Certifikaten är giltiga till 
  2023 respektive 2022. 

Samarbeten för klinisk evidens och användarerfarenhet 
 - TRANBERG®|Thermal Therapy System, för MR-ledd 
  minimalinvasiv behandling av mjukvävnad, utvärderades 
  för behandling av små levermetastaser av Otto-Von- 
  Guericke-Unversity Magdeburg, medicinska 
  fakulteten i Tyskland.

 - Erhållit order på engångsmaterial för patientbehandling 
  från Immunophotonics, Inc., inom ramen för det avtal om 
  forskningssamarbete och den kliniska studie som bolag- 
  en har sedan 2019.

 - Tecknat avtal med Otto-Von-Guericke-Unversity  
  Magdeburg, medicinska fakulteten, om en klinisk  
  studie, initierad av sjukhuset, avseende behandling  
  med MR-ultraljud-fusion-guidad fokal laserablation  
  av prostatacancer, Gleason 7a (3+4), med CLS  
  TRANBERG® Thermal Therapy System för minimalinvasiv 
  behandling med hög precision.

 - Den kliniska Fas II-studie, avseende behandling med 
  MR-guidad fokal laserablation av lokaliserad låg/medel- 
  risk prostatacancer, som genomförs vid Toronto General 
   Hospital i Kanada av Dr. Sangeet Ghai, har utökats med 
  30 patienter

Marknadsetablering genom strategiska samarbeten 
och en förstärkt organisation
 - CLS och Exact Imaging förnyade och kompletterade sitt  
  samförståndsavtal avseende kommersiellt samarbete 
  inom mikro-ultraljudsguidad fokal laserablation.

 - Ett samarbetsavtal har tecknats med Advanced Medical 
  Systems Pte Ldt (AMS), där parterna genom ett joint  
  venture-företag, CLS Asia Pacific Pte. Ltd., kommer att 
  etablera CLS produkter i regionen Asia Pacific.

 - Dan J. Mogren har utsetts till tillförordnad VD i CLS och  
  bolaget knyter till sig ny kunskap och kompetens genom 
  rekryteringar av nyckelpersoner inom clinical affairs, 
  regulatoriska frågor och kvalitetssäkring samt marknad 
  och försäljning. 
 

Året i korthet
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CLS utvecklar och säljer laserbaserade behandlingsystem under varu- 
märket TRANBERG®. Systemen består av medicinska laserenheter 
med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad övervakning 
och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument, för:

• laserablation (FLA/LITT) vid fokal behandling av malign tumör- 
sjukdom och benigna åkommor i mjukvävnad.

• immunstimulerande laserablation, imILT®, vid behandling  
av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom i sena  
stadier.

CLS fokus för imILT® är att utvärdera behandlingen för levermeta- 
staser, som kan uppkomma vid cancer i olika organ till exempel 
bukspottskörtel, colon och bröst. Initiala kliniska studier på ett fåtal 
patienter har visat att vidare utvärdering av imILT är intressant.  

För behandling med FLA/LITT är CLS fokus främst för behandling av 
tidig lokal prostatacancer (PCA) samt behandling av tumörer i hjärn-
an. Kliniska studier med avseende på FLA-behandling av tidig pro- 
statacancer pågår, och har initialt visat på lovande resultat. Ytterlig-
are studier på prostata planeras, liksom utvärdering av TRANBERG® -
systemet för behandling i hjärna.

Kort om bolaget
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VD har ordet

Behovet av behandlingsalternativ för svåra tumörsjukdomar 
är stort. Dagens metoder med läkemedelsbehandling, 
strålning och kirurgi, innebär många gånger besvärli-
ga biverkningar för patienten och höga kostnader för 
sjukvården. Därför pågår det inom sjukvården en föränd-
ring. En förändring som bland annat innebär en övergång 
från öppna kirurgiska ingrepp till bildledda minimalinvasiva 
behandlingar. En förändring som börjar bli synlig i samtliga 
regioner där vi idag är verksamma. Med denna övergång 
skapas också möjligheten att framgångsrikt introducera  
den affärsmodell som CLS arbetar utifrån, där intäkter 
genereras vid varje behandling i form av försäljning av CLS 
unika engångsinstrument, med attraktiv prissättning och 
goda marginaler.

Övergången drivs på av tekniska innovationer och nya 
behandlingsmetoder, såsom immunstimulering. CLS 
TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermo-
guideTM, Workstation, för MR-baserad övervakning och 
styrning av behandlingstemperatur och ablationsvolym i 
realtid, är ett exempel på produkter som driver på över-
gången. Vårt mål är att på ett lönsamt sätt leverera doku-
menterat säkra och kostnadseffektiva produkter för behand
ling av, i första hand, prostatacancer, tumörer i hjärnan, läke-
medelsresistent epilepsi samt för behandling av avancerad 
cancer i senare skeden. 

Under 2020 har vi gjort betydande satsningar inom produkt-
utveckling. Dessa har främst resulterat i en ny generation av 
TRANBERG® Thermal Therapy System, som nu även inklud-
erar ThermoguideTM Workstation för MR-baserad ablations-
behandling med mycket hög precision, något som få andra 
bolag kan erbjuda marknaden. Baserat på återkoppling 
från våra kunder har även laserenhetens användargräns-
snitt och funktionalitet förbättrats i den nya generationen. 
Tillsammans med vår samarbetspartner Clearpoint Neuro 
har vi också arbetat intensivt med att ta fram underlag för 
den kommande 510(k) ansökan till US-FDA för TRANBERG®  
Thermal Therapy System med ThermoguideTM Workstation.
Underlaget består bl.a av resultat från bänktester och avan-
cerade in-vivo studier utförda i en integrerad MR-miljö.

CLS har under året jobbat med tre fokusområden:

• Framtagning av klinisk evidens: Genom kliniska sam- 
arbeten samla in data och användarerfarenhet för att 
tillgodose regulatoriska krav och skapa ett underlag 
för marknadsföring, reimbursement och därmed en 
etablering av våra produkter på marknaden.  

• Marknadsetablering genom strategiska samarbeten: 
Genom avtal med innovativa och lokalt väl förankrade 
kommersiella aktörer framgångsrikt etablera CLS på 
utvalda geografiska marknader. 

Dan J. Mogren

• Utvidga och förstärka produkterbjudandet:  
Genom innovation och vidareutveckling av våra pro- 
dukter för MR- och ultraljudledd minimalinvasiv väv- 
nadsablation med hög precision och noggrannhet. 

I Europa fick CLS i april 2020 ett förnyat CE-certifikat och 
CE-godkännande för vår senast utvecklade produkt, den 
andra generationen av TRANBERG® Thermal Therapy 
System med ThermoGuideTM Workstation. I och med över-
gången från MDD till MDR, det nya europeiska regelverket 
för medicintekniska produkter, ställs det högre krav på 
kliniska data. Det betyder att vi har stärkt vårt fokus på klin-
iska studier och att vi säkerställt att vi har rätt regulatorisk 
kompetens i bolaget.
 
Under året har vi på grund av pandemin sett en inbromsning 
i vår marknadsetablering, framför allt i USA. I slutet av 2020 
syntes en viss återhämtning, som bedöms fortsätta i positiv 
riktning. USA är världens största marknad för bildledd väv-
nadsablation.  Vår målsättning har sedan maj 2020 varit att 
under första halvan av 2021 lämna in en 510(k)-ansökan 
till US-FDA för CLS andra generation TRANBERG® Thermal 
Therapy System med ThermoGuide Workstation. Arbetet 
med att, vid testanläggningar i USA, ta fram den data och 
information som ingår i en sådan ansökan, har pågått under 
mer än 12 månader och sker i samarbete med våra partners 
ClearPoint Neuro och Image Guided Therapy. 
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Vi är nu i slutfasen och siktar på att färdigställa ansökan un-
der tredje kvartalet, eller mer korrekt – så snart som möjligt.

För att säkerställa att CLS lever upp till de krav på klinisk 
nytta som myndigheter, betalare, kunder och vi själva ställer 
på vår nya produktgeneration, expanderar vi under 2021 
vårt pågående arbete med att ta fram klinisk evidens inom
respektive indikations- och användningsområde.

CLS har sedan tidigare ett kliniskt studiesamarbete med  
Toronto General Hospital/University Health Network i 
Toronto, Kanada, inom MR-ledd laserablation för fokalter-
apibehandling av lokaliserad låg/medelrisk prostatacan-
cer hos 55 patienter. Vid årets slut hade cirka hälften av 
patienterna inkluderats i studien och resultaten ser så här 
långt mycket lovande ut. Under 2021 planerar vi att i Europa 
starta motsvarande kliniska studiesamarbeten inom indika-
tionsområdet prostatacancer. 

I samarbete med Clearpoint 
Neuro arbetar CLS aktivt med 
att starta kliniska studiesam- 
arbeten i Europa för att ta
fram klinisk evidens för an- 
vändning av TRANBERG® | 
Thermal Therapy System med 
ThermoGuide Workstation 
vid MR-bildledd stereotak-
tisk laserablation (MRgLITT) 
av lesioner i hjärnan, såsom 
tumörer och områden orsak- 
ade av läkemedelsresistent 
epilepsi. Syftet är att öka CLS och Clearpoint Neuros närvaro 
på den Europeiska marknaden inom neuro-området.

Efter att bolaget, under föregående år, genomfört ett antal 
mindre studier på imILT®-behandling av avancerad tumör- 
sjukdom med CLS första generation TRANBERG®-produkter, 
pågår nu ett arbete med att sätta upp en registerstudie för 
utvärdering av imILT®-behandling med den nya generation- 
en TRANBERG®-produkter. Data från registerstudien skall 
ligga till grund för en klinisk studie för imILT®-behandling av 
avancerad tumörsjukdom, som vi preliminärt planerar kunna 
starta 2022.

I kraft av nuvarande och kommande marknadsgodkännan-
den för vår nya generation TRANBERG®-produkter och 
klinisk evidens från pågående och planerade kliniska studie- 
samarbeten, har bolaget riktat in sig på en marknadseta-
blering av vår nya generation TRANBERG®-produkter med 
början i Europa, USA och Asia Pacific. I augusti tog vi första 
steget mot en etablering på Asien-marknaden genom regi- 
streringen av CLS Asia Pacific Ltd. i Singapore. Bolaget är 
ett joint-venture mellan CLS och Advanced Medical Systems 
(AMS), en väletablerad leverantör av avancerade medicin-
tekniska produkter och tjänster i Asia-Pacific regionen.  
Produktregistrering av den nya generationen TRANBERG® 

-produkter pågår och om allt går vår väg så har vi en regis-
trering på plats, i Singapore, under 2021. Asien är en stor 
och viktig marknad där vi bedömer att vårt produkterbjud- 
ande passar in mycket väl.

Hela CLS team, som under 
året förstärkts med erfaren 
kompetens på ledande posi-
tioner, vill tacka aktieägare, 
kunder och samarbetspart-
ners för ett 2020 som ställt 
helt nya krav på oss alla. Jag 
känner att hela vårt team 
har en stark tro på våra nya 
produkter och på framtiden 
för bolaget. Patienterna 
och sjukvården behöver nya 
kostnadseffektiva behandling-
salternativ för svåra tumörs-
jukdomar i alla stadier och 

neurologiska sjukdomar där dyra läkemedelsbehandlingar 
inte räcker till. Därför finns CLS.

Dan J. Mogren , 
Tf VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

“För att säkerställa att CLS lever upp
till de krav på klinisk nytta som

myndigheter, betalare, kunder och
vi själva ställer på vår nya produkt-

generation, expanderar vi under
2021 vårt pågående arbete med
att ta fram klinisk evidens inom

respektive indikations- och 
användningsområde.”



Verksamhetsbeskrivning
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CLS intäktsmodell bygger främst på en försäljning av de 
sterila engångsprodukter som används vid en behandling. 
Intäkter för att täcka kostnaden för levererade laserbehand- 
lingsenheter beräknas komma över tid via påslag på förbruk-
ningsmaterial. Sjukhuset kan dock leasa eller köpa laserbe-
handlingsenheten. Försäljning sker dels i Nordamerika gen-
om CLS Americas Inc och CLS partner Clearpoint Neuro, dels 
i Europa genom CLS egen organisation i Sverige och Tysk-
land samt i nästa steg också via CLS Asia Pacific i Asia Pacific 
regionen. CLS övergripande strategi är att genom utvalda 
Key Opinion Leaders (KOL, opinionsledare med expertis 
inom ett särskilt medicinskt område) och med stöd av resul-
tat från kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter 
för minimalinvasiv behandling med bildledd laserablation 
inom indikationsområden där det medicinska behovet är 
stort.

Europa
CLS initiala marknadsfokus i Europa är att etablera sin port-
följ av TRANBERG®-produkter för behandling av lokaliserad 
prostatacancer med FLA/LITT och för imILT®-behandling. 
Genom ytterligare studiesamarbeten, som planeras inledas 
under första halvåret 2021, avser Bolaget bygga en bas av 
relevanta kliniska data. Bolaget kommer också att fortsätta
arbetet med att etablera samarbeten med strategiska re-
ferenscentra. Från dessa centra kan sedan en geografisk 
och volymmässig expansion ske. De initiala kunderna åter-
finns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. 
Förutsättningarna för en snabbare marknadsetablering 
bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper 
hos CLS kunder som är viktigast är främst urologer, inter-
ventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och 
kirurgiska onkologer, men även neurokirurger och immuno-
loger.

I linje med strategin för marknadsetablering i Europa har 
CLS sedan 2019 ett avtal med det privata sjukhuset Hospital 
da Luz i Aveiro, Portugal, avseende imILT®-behandling med 
TRANBERG® Thermal Therapy System. Samarbetet med 
detta sjukhus kommer att fortsätta och patienter kommer 
att behandlas inom ramen för CLS planerade registerstudie,
PRECISE. Nya kliniksamarbeten i Europa kommer att etable- 
ras.

MR- och ultraljudsledd FLA/LITT marknadsförs i Europa i 
första hand för tumörsjukdom i prostata. CLS har säljkontor 
i Tyskland och bearbetar den europeiska marknaden med 
fokus på BeNeLux, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien och 
Portugal. Ett kliniskt utvecklingssamarbete med Universi-
tetssjukhuset i Magdeburg har inletts inom detta område 
och beräknad start för en studie är första halvåret 2021.

USA
CLS har i USA inledningsvis positionerat sin portfölj av 
TRANBERG®-produkter för MR-bildledd LITT/FLA-behand-
ling av lokaliserad tumörsjukdom i prostata och säljer idag 
främst engångsinstrument via sin distributör Clearpoint 
Neuro till sjukhus som utför sådana behandlingar. Bolaget 
har ett distributörsavtal med Clearpoint Neuro som ger dem 
en exklusiv rätt att sälja CLS produkter i USA för MR-bildledd 
LITT/FLA behandling. 

Asia Pacific
I augusti 2020 tecknade CLS ett avtal med Advanced 
Medical Systems Pte Ltd (AMS), en exklusiv leverantör av 
medicintekniska produkter och tjänster i området Asia- 
Pacific (APAC). Genom ett joint venture-företag, CLS Asia 
Pacific Pte. Ltd., kommer Bolaget att introducera sina  
TRANBERG®-produkter och behandlingsprotokoll för 
Asia-Pacific-regionen, en marknad i stark tillväxt, där 
Singapore utgör ett nav. Regulatoriska processer och mark-
nadsförberedande arbete har inletts för att framgångsrikt 
lansera TRANBERG®-produkterna i regionen. Registrering  
av Bolagets produkter förväntas kunna ske under 2021.

Globalt
CLS och Clearpoint Neuro, som är en etablerad aktör inom 
stereotaxiutrustning för MR-bildledd behandling i hjärna, 
har ingått ett exklusivt globalt licens- och samarbetsavtal 
som ger Clearpoint Neuro rätten att marknadsföra 
TRANBERG® | Thermal Therapy System inklusive Thermo-
guide Workstation för MR-bildledd LITT-behandling inom 
neurokirurgi, såsom tumörsjukdom och läkemedelsresistent 
epilepsi.

Mål
CLS målsättning är att, på den globala marknaden för mini-
mal-invasiv bildledd vävnadsablation, etablera Bolagets  
egenutvecklade portfölj av laserbaserade behandlings- 
system under varumärket TRANBERG®. 

TRANBERG® för bildledd laserablation
I USA och EU5 marknadsför Bolaget TRANBERG®-system  
för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av prostata-
cancer och benign prostatahyperplasi och i nästa steg, 
cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolag-
ets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® 
produkter för användning vid bildledd ablation med hög 
precision för behandling av ovanstående patientgrupper,  
en marknad som i USA och EU5, enligt World Health Organ-
isation/International Agency for Research on Cancer, 2019, 
tillsammans beräknas vara värd cirka 2,5 - 3 miljarder EUR 
årligen för CLS (cirka 26,1 – 31,4 miljarder SEK). Prissätt- 
ningen av CLS produkter bedöms variera mellan indikations- 
områden och bildledningssystem.

Strategi och mål



TRANBERG® för bildledd imILT® behandling 
I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att 
sälja TRANBERG® produkter för användning vid bildledd 
imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande 
effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De 
indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kommersi-
ellt intressanta för behandling med imILT är tumörer i lunga, 
bröst, prostata, bukspottskörtel, lever, njure och hud. Mark-
naden för CLS produkter inom dessa indikationsområden 
beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, 
Storbritannien), sammantaget ha en marknadspotential värd 
ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt 
World Health Organisation/International Agency for Research 
on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter kommer 
även här att variera mellan indikationsområden och bildled-
ningssystem.
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Marknad
Onkologimarknaden växer som en följd av ökad välfärd och 
en åldrande befolkning, samtidigt som bättre sjukvårds- 
system och ökad förståelse för cancer som sjukdom gör  
det möjligt att upptäcka och behandla fler drabbade.  
Behovet av nya innovativa behandlingsmetoder är stort.

Onkologimarknaden
Onkologi är idag prioriterat inom samtliga sjukvårdssystem 
och vetenskapen utvecklas mot att behandla cancer som  
ett flertal smalt definierade sjukdomar. 

Under 2020 identifierades 19.3 miljoner nya fall av cancer 
och nästan 10 miljoner människor avled av sjukdomen.1   
Den vanligaste dödsorsaken är metastaser, det vill säga 
att cancer sprider sig i kroppen.2 

Med demografiska förändringar i världen går beteende 
och livsstil mot vad som traditionellt förknippas med de 
industrialiserade länderna vilket medför en ökning i cancer-
incidensen av bröst-, prostata-, lung- och coloncancer vars 
förekomst är kopplat till högre levnadsstandard. Den ökade 
medelålder som en höjd välfärd innebär, resulterar i en 
högre incidens av cancer då 58 procent av alla nya cancer-
diagnoser i ekonomiskt utvecklade länder förekommer hos 
personer som är 65 år eller äldre. I utvecklingsländer före-
kommer däremot endast 40 procent av cancerincidensen 
hos denna del av befolkningen.3  

Immunterapimarknaden
Nya metoder inom onkologi förväntas driva marknadens 
tillväxt där framförallt immunterapi förväntas vara en starkt 
bidragande faktor.4  Flera olika metoder testas kontinuer-
ligt för att optimera behandling med immunterapier. 
Immunologiska behandlingar har använt cytokiner, anti-
kroppar, adoptiv T-cellsöverföring och en mängd olika 
terapeutiska vacciner, med blandad framgång. Immunter-
api med immunaktiverande antikroppar (Eng. Checkpoint 
inhibiting antibodies) är den immunterapi som har revo-
lutionerat cancerterapin de senaste åren och är tveklöst 
den mest framgångsrika immunterapin. När immunterapin 
lyckas, skapas en mer långvarig effekt än vid cytotoxiska och 
så kallade målinriktade terapier. Studier vid till exempel mel-
anom (hud) och lungcancer har också visat att överlevnaden 
förlängs med immunterapi och extra lovande resultat har 
visats vid kombination med andra behandlingar. 

Forskningen om de mekanismer som ligger bakom cancer, 
dess spridning och utveckling leder till bättre kliniska strate-
gier som kan kombinera olika terapeutiska tillvägagångssätt,
inklusive användandet av immunterapi. Forskare och behan-
dlande läkare har idag stora förhoppningar och området 
växer kraftigt. Immunterapi har redan i dagsläget en betyd-
ande marknadsandel och är en etablerad terapi för cancer-
behandling. Immunterapimarknaden förväntas växa från 
62 miljarder USD (cirka 581 miljarder SEK) under 2016 till 
119 miljarder USD (cirka 1 115 miljarder SEK) under 20215.

 

1 WHO 2021
 2 WHO 2021
 3 AMS 2015
 4 IMSH 2016
 5 MM 2016

 

Marknad och marknadspotential
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Marknadspotential
Trots att marknaden för hälsa och sjukvård ofta betraktas 
som konservativ och trögrörlig sker tydliga förändringar. 
Den övergripande målsättningen syftar idag till att minska 
kostnader, förbättra behandlingsresultat med minskade 
komplikationer och öka tillgängligheten för cancerbehand-
ling. I takt med att utrustning för genomlysning och bild-
analys ständigt förbättras, bland annat genom digitalisering 
och ökad datorkapacitet, skapas förbättrade möjligheter till 
bilddiagnos och bildledda interventioner. Denna förändring 
kan påverka CLS marknadsförutsättningar positivt. Den hög-
sta förändringstakten syns i USA med Europa tätt därefter. 
En mer homogen lagstiftning och ett mer affärsorienterat 
tankesätt i USA förklarar en del av utvecklingsskillnaden, en 
annan förklaring är den svaga ekonomin i många europeiska 
länder.

Marknadspotential – imILT®

imILT® av avsedd för behandling av solida cancertumörer. 
De indikationer som CLS främst fokuserar på är cancer i buk-
spottkörtel, bröst och hud. Bolagets fokusområden baseras 
på CLS bedömning att det inom cancer i bukspottkörteln 
finns ett stort antal patienter som i många fall inte erbjuds 
tillfredsställande behandlingsalternativ. Ytterligare en 
anledning är att så kallade checkpoint-inhibitorer, som kom-
menterats ovan, har dålig effekt eller ingen effekt alls på 
flera cancertyper, såsom bukspottkörtelcancer. Dessutom, 
trots att de har varit framgångsrika vid behandling av meta-
staserande malignt melanom, icke-småcellig lungcancer, 
njurcancer, cancer i urinblåsa och huvud-hals-cancer, gynnas 
flertalet patienter med de ovan uppräknade tumörerna inte
av behandlingen.6  CLS bedömer därför att imILT® bör kun-
na vara av värde både för de patienter som svarar och de 
som inte svarar på checkpoint-inhibitorer. 

TRANBERG® för bildledd imILT-behandling 
I Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att 
sälja TRANBERG® produkter för användning vid bildledd 
imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande 
effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden.  
De indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kom-
mersiellt intressanta för behandling med imILT är tumörer  
i lunga, bröst, prostata, bukspottskörtel, lever, njure, hud 
och hjärna. Marknaden för CLS produkter inom dessa indika- 
tionsområden beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, 
Italien, Spanien, Storbritannien), sammantaget vara värd 
ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt 
World Health Organisation/International Agency for  
Research on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter 
kommer även här att variera mellan indikationsområden och 
bildledningssystem.

Konkurrenter imILT®

Då TRANBERG® och imILT® syftar till att ersätta eller 
kombineras med kirurgi kan de produkter och metoder 
som används i dessa behandlingar ses som konkurrerande. 

Andra ablationsprodukter som idag används för lokal 
tumördestruktion, istället för eller som komplement till 
kirurgi, är också att betrakta som konkurrerande produkter. 
De grupper av läkemedel som idag används specifikt inom 
immunterapi har visat på kliniskt relevant effekt vid behand- 
ling av vissa grupper av patienter och ses därför som direkta 
konkurrenter till CLS. Dessa läkemedel har dock två större 
nackdelar; de är generellt mycket dyra och några uppvisar 
en biverkningsprofil som kan ses som allvarlig.7 ,8 

Marknaden för Fokuserad laserablation (FLA)/ 
Laser interstitial thermal therapy (LITT)
När det gäller FLA/LITT är det behandling av prostatacancer 
i tidigt skede, samt behandling i hjärna som är CLS fokusom-
råden. Etablering av TRANBERG®-systemet för behandling 
av prostatacancer har inletts och såväl kliniska studier som 
rutinbehandling med CLS engångsinstrument pågår. Av alla 
som drabbas av prostatacancer återfinns cirka 60 procent 
i Europa och Nordamerika och cirka 40 procent av alla 
dödsfall orsakade av prostatacancer finns också här. Globalt 
är siffran 1,1 miljoner nya fall årligen, vilket motsvarar 15 
procent av cancerincidensen hos män. Omkring 300 000 
personer avlider årligen av prostatacancer, motsvarande sju 
procent av samtliga dödsfall orsakade av cancer hos män.9 
 
Risken för prostatacancer påverkas starkt av ålder och en-
dast en procent av fallen förekommer hos män under 50 år. 
Samtidigt är sannolikheten att drabbas nästan 40 gånger 
större för män över 65 år än för män under 65 år.10  Med en 
åldrande befolkning blir därmed prostatacancer ett större 
problem. Vid tidig prostatacancer finns ett antal mindre, 
men mycket positiva, studier och FLA/LITT har redan eta-
blerats vid ett 20-tal centra i USA och Europa.

Det råder stora skillnader i den globala förekomsten av 
prostatacancer. Även när det korrigeras med (global) ålders-
standardisering är det fortfarande en stor skillnad i incidens 
per 100 000 män globalt, troligen relaterat till skillnader i 
användningen av PSA-tester. 11 Samtidigt skiljer sig död- 
ligheten också stort, vilket förmodligen beror på olika sjuk- 
vårdssystem. 12   Det förväntas att den globala förekomsten 
av prostatacancer kommer att växa till 2,3 miljoner fall år 
2040.

6 Cancer.org - Immune Checkpoint Inhibitors and  
   Their Side Effects 2021
7  Cancer.org - Chemotherapy Side Effects 2021
8  Science News 2021
9  World Cancer Research Journal 2017
10  Cancer.net 2021
11  Krebsdaten in Deutschland 2019
12  Regionala cancercentrum i samverkan 2021
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CLS erbjuder marknaden innovativa produkter och system 
för behandling med bildledd laserablation med hög preci-
sion. CLS strävar efter att ständigt ligga i teknisk framkant 
och ett av bolagets fokusområden är att kontinuerligt för-
stärka sitt produkterbjudande för att, i nära dialog med 
bolagets kunder, tillgodose marknadens behov och erbjuda 
konkurrenskraftiga, effektiva produkter.   

TRANBERG® Thermal Therapy System med integrerad 
ThermoguideTM Workstation är en avancerad medicin-
teknisk produkt bestående av en laserbehandlingsenhet 
och tillhörande engångsprodukter. 

Mobile Laser Unit är en datorstyrd mobil enhet med pek-
skärm, med användarvänligt gränssnitt, som vägleder an-
vändaren steg för steg. Enheten styr automatiskt laser-
effekt och behandlingstid, övervakar behandlingen, 
mäter temperatur och hanterar datalagring. 

ThermoguideTM workstation
Thermoguide är en mjukvara som kopplar samman CLS 
produkter med MR-scannern och visualiserar vävnads-
temperatur med hög precision och noggrannhet. Genom 
tillgång till bildsekvenser med minimal fördröjning möjlig-
gör mjukvaran vävnadstemperaturmätning i realtid samt 
beräkning av cellskada. Allt tydligt åskådliggjort för att ge 
behandlande läkare ett förbättrat arbetsflöde och optim-
erad vägledning och därmed minimera risken för skada på 
kringliggande vävnad och optimera behandlingsresultat.

Genom licensiering av Siemens Healthineers Access-i-mjuk-
vara är den första lanseringen av Thermoguide avsedd att 
vara anpassad till Siemens MRI Magnetom scanners. Där-
efter avser CLS att i samarbete med IGT under de komman-
de åren successivt att anpassa Thermoguide till MR-utrust-
ning från andra ledande tillverkare.

Thermoguide anpassas även för ClearPoint Neuros stereo-
taxiprodukt för neuro-navigering, Clear Point®, vilket gör 
att de kan övervakas i samma gränssnitt. För att etablera 
produkten inom neuro-området planerar Bolaget för klinis-
ka samarbeten med ett eller flera sjukhus med start under 
2021.

Thermoguide är således avsedd att användas vid ablation
av mjukvävnad i olika organ, inklusive hjärna

Thermoguide workstation
Den vänstra bilden visar temperatur vid behandling, enligt 
färgskalan, och den högra bilden visar en uppskattning av 
det abladerade området. 

Engångsprodukterna har utvecklats för att användas till- 
sammans med olika bildgivande enheter.  

Engångsmaterial omfattar: 
• Icke-kylda laserapplikatorer för snabbare behandling 

- en radialfiber: ljus skickas ut radiellt. Behandlar med 
  lägre effekt och kan användas för mindre tumörer. 
- en diffusorfiber: ljus skickas ut längs med fibern. 
  Behandlar med högre effekt och kan användas till 
  större tumörer. 

• Introducers för applicering av fibern på optimalt sätt. 
Under 2018 lanserade CLS en ny introducer som inte 
kräver en separat temperatursond. Läkaren behöver då 
endast hantera en nål vilket förenklar handhavandet. 

• Temperatursond som mäter temperatur och styr laser-
effekt till en säker behandling. Minst en sond behövs 
för att övervaka temperaturen och styra lasereffekten. 

• Vävnadssensorer samt andra indikationsspecifika 
tillbehör.

Produkterbjudande

Foto: CLS
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Produktutveckling
CLS produktstrategi är att i samarbete med kunder och 
partners erbjuda tekniskt avancerade innovativa produkter
som kan förbättra arbetsflödet och precisionen inom bild-
ledd laserablation, så som imILT®, FLA/LITT och göra be-
handlingen mer precis, förutsägbar, säker och effektiv. 

MR-bildledd behandling
Mjukvaran Thermoguide som beskrivs ovan kopplar samman 
CLS produkter med MR-scannern och visualiserar vävnads-
temperatur med hög precision och noggrannhet. CLS har 
utvecklat mjukvaran i samarbete med framför allt IGT och 
ClearPoint Neuro.

IGT
Image Guided Therapy (IGT) är ett franskt medicinteknik-
företag som med stöd av forskning från universitetet i 
Bordeaux utvecklat produkter för MR-ledd minimalinvasiv 
cancerbehandling inom radiofrekvensablation samt inom 
MR-ledd fokuserad ultraljudsablation.

ClearPoint Neuro  
ClearPoint Neuro utvecklar och säljer innovativa plattformar 
för nästa generation av minimalt invasiva kirurgiska ingrepp 
i hjärnan. ClearPoint® Neuro Navigation System, som har 
510(k) godkännande och är CE-märkt, använder sjukhusens 
befintliga diagnostiska eller intraoperativa MR-bilder för att 
möjliggöra minimalinvasiva procedurer i hjärnan. Bolagets 
stereotaxiprodukt är en navigeringsutrustning för tredimen-
sionell lokalisering och säker navigering till det aktuella 
behandlingsområdet. 

Ultraljudsledd behandling 
Genom partnerskap har CLS också som mål att erbjuda 
urologimarknaden en överlägsen produkt för ultraljudledd 
ablation (FLA) av lokal prostatacancer. Genom att fokusera 
på sk fusionerat ultraljud, där en tidigare tagen MR bild 
fusioneras med bilden som visas i realtid på ett ultraljud- 
eller mikroultraljudsystem, som används under själva behan-
dlingen, ökar användarens möjlighet att korrekt placera CLS 
instrument och bättre övervaka behandlingen. Målet är att 
erbjuda den säkraste och mest kompletta kostnadseffek-
tiva lösningen. Ett samarbete förväntas stärka företagets 
produktutbud, bredda den adresserbara marknaden och 
ytterligare öka fokus på försäljning. 

Utvecklingssamarbete med Exact Imaging 
Exact Imaging är en ledande aktör inom högupplösta mikro-
ultraljudssystem som möjliggör realtidsbilder och stöd för
 att styra biopsier i prostata. Plattformen ExactVuTM används 
idag främst för bildstyrning under biopsiprocedurer i prosta-
ta. Ultraljudsutrustning finns idag på nästan alla sjukhus och 
ExactVuTM-systemets förbättrade upplösning i förhållande 
till vanligt ultraljud ökar användarens förmåga att se sjuk 
vävnad. 

CLS och Exact Imaging har tecknat ett samförståndsavtal, 
som förnyades under 2020, om samarbete kring en gemen- 
sam produkt som är optimerad för mikroultraljudledd FLA 
för behandling av lokaliserad prostatacancer.

Teknologi och utvecklingssamarbeten

Foton: ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuros produkt ClearPoint® består av en 
navigeringsutrustning (likt en hjälm) och mjukvara för 
tredimensionell lokalisering och säker navigering till 
det aktuella behandlingsområdet tillsammans med 
MR-bilder. 
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CLS verksamhet har sin grund i professor Karl-Göran Tran-
bergs omfattande forskning inom immunstimulerande  
interstitiell laserbehandling (imILT) av cancertumörer.  
Baserat på Tranbergs erfarenheter och med ny innovativ 
teknik har CLS utvecklat TRANBERG® Thermo Therapy  
System. Med detta system har ett antal kliniska studier  
genomförts i syfte att att kartlägga produkt och metod  
avseende säkerhet och handhavande samt för att få in- 
dikativa data avseende behandlingseffekt. Under 2020 
uppdaterade CLS sin plan för klinisk utveckling för att säker-
ställa att bolaget har relevanta kliniska data för att fortsatt 
upprätthålla sitt EC-certifikat för TRANBERG®Thermal 
Therapy System efter bolagets övergång under 2023 till 
det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR). 
Kliniska data är även viktiga för marknadsacceptans och 
ett viktigt stöd i marknadsföring och försäljning av bolagets 
produkter

CLS fokus för imILT är att utvärdera behandlingen för lever-
metastaser, som kan uppkomma vid cancer i olika organ till 
exempel bukspottskörtel, colon och bröst. Initiala kliniska 
studier på ett fåtal patienter har visat att vidare utvärdering 
är intressant.  För behandling med FLA/LITT är CLS fokus 
främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA) 
samt behandling av tumörer i hjärnan. Kliniska studier med 
avseende på FLA-behandling av tidig prostatacancer pågår, 
och har initialt visat på lovande resultat. Ytterligare studier 
på prostata planeras, liksom utvärdering av TRANBERG®

-systemet för behandling i hjärna. 

Pågående studie initierad av sjukhuset
Toronto General Hospital, Toronto, Kanada
Studie avseende fokuserad laserablationsbehandling av 
lokaliserad prostatacancer.
Antal behandlade patienter: 27 
Status: Pågående. Interimsdata visar att metoden är säker 
att använda. Studien utökades med ytterligare 30 patienter 
2020 och kommer sammanlagt att omfatta 55 patienter.

Forskningssamarbeten
Immunophotonics
Bolagets TRANBERG®-system och imILT®-metod används 
i en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter med 
solida tumörer. I den kliniska studien, som faciliteras av en 
ledande organisation inom cancerforskning, kommer Bolag-
ets TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT®-metod 
att användas tillsammans med Immunophotonics egenut-
vecklade läkemedel, IP-001. Studien finansieras i sin helhet 
av Immunophotonics och CLS fakturerar engångsinstrument 
och leasar ut den laserenhet som används i studien.

Planerad studie initierad av sjukhuset 
Otto-von-Guericke-University Magdeburg 
I oktober 2020 tecknade CLS ett avtal med Otto-von-Guer-
icke-University Magdeburg, medicinska fakulteten, om en 

klinisk studie, initierad av sjukhuset, avseende behandling 
med MR-UL-fusion-guidad fokal laserablation av prostata
cancer, Gleason 7a (3+4), med CLS TRANBERG® Thermal 
Therapy System. Inom ramen för den kliniska studien 
kommer 10 patienter med lokaliserad prostatacancer att få 
behandling med fokal laserablation. Uppföljningstiden efter 
behandling är 12 månader och den sammanlagda tiden för 
studien förväntas bli 18 månader. Studien förväntas starta 
under första halvåret 2021.

Registerstudie – PRECISE
För att säkerställa att relevanta kliniska data samlas in för 
TRANBERG®-systemet kommer CLS att ta fram en register- 
studie, som fått namnet PRECISE, med planerad start under 
första halvåret 2021. Detta innebär att kliniker som vill 
behandla patienter med imILT®-protokollet eller FLA/LITT 
och TRANBERG®-systemet kommer att kunna anslutas till 
studien och rapportera in patientdata enligt ett studiepro-
tokoll. Det som framför allt skiljer en registerstudie från 
en randomiserad klinisk studie är att det inte finns någon 
kontrollgrupp och att patienterna behandlas enligt lokala 
rutiner. Studieprotokollet är därför mindre omfattande. 
Målet med en registerstudie är framförallt att fånga even- 
tuella biverkningar och systemets funktion i skarp använd-
ning.

Multicenterstudie
Baserat på resultaten i de genomförda studierna med av- 
seende på imILT®-behandling, kommer bolaget att ta fram 
upplägget för en större multicenterstudie för att kartlägga
effekten av imILT® som tillägg till den behandling som idag
är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. Målsätt-
ningen är att studien ska helt eller delvis finansieras av pro-
jektmedel och kunna inledas under 2022.

Kliniska studier
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Patentnummer Beskrivning Godkända
områden

Ansökan Prioritets 
år

Utgångs- 
år

Apparatus and methods for determining a property of a tissue CN, EP, ES, FR, GB, IE, IT, PL, 
SE, TR, US, HK, DE

US

SE532142C Anordning för bestämning av termiska 
egenskaper hos en vävnad

SE 2007 2027

EP 2532319 B1 Avdelad ansökan till EP2532319A1 EP, ES, FR, GB, IE, IT, PL, TR DE 2008 2028

US 8,753,381 B2 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

US 2007 2031

US 9,884,201 Avdelad ansökan till: US 8,753,381 B2 US 2007 2031

EP2192868 A4 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

EP, ES, FR, GB, IT, DE 2007 2028

201510108207.5 Apparatus and methods for determining a 
property of a tissue

CN, HK 2007 2028

Apparatus and method for controlling immunostimulating 
laser thermotherapy

AU, CN, EP, DE, JP EP, ES, IT, NL, 
BR, CN, HK, 
JP, KR, US

EP2991730B1 Apparatus and methods for  
controlling immunostimulating  
laser thermotherapy

EP, DE, FR, GB,SE IT, ES, NL 2013 2034

2014261409 Apparatus and methods for  
controlling immunostimulating  
laser thermotherapy

AU 2013 2034

2019032801320740 Apparatus and methods for  
controlling immunostimulating  
laser thermotherapy

CN 2013 2034

6709153 Apparatus and methods for  
controlling immunostimulating  
laser thermotherapy

JP 2013 2034

Apparatus and method for controlling laser thermotherapy
Ansökan: PCT/EP2017/082942

EP, AU, BR, 
IL, JP

2016

Apparatus and method for controlling laser thermotherapy EP EP, AU, BR, 
CA, CN, HK, 
IN, JP, KR, US

EP 3335660 B1 Apparatus and method for controlling laser 
thermotherapy

EP 2016 2036

Probe positioning device SE 

Probe positioning device SE 2017 2037

Laterally emitting optical waveguide and method for 
introducing micromodifications into an optical waveguide

US EP, AU, BR, 
CA, CN, HK, 
IN, JP, KR, US

2015

US 10,641,950 Laterally emitting optical waveguide and meth-
od for introducing micromodifications into an 
optical waveguide

US 2015 2035

Lateral abstrahlende lichtwellenleiter
Ansökan: DE 20 2015 009 023.0

DE 2016

AU: Australien, BR: Brasilien, CA: Kanada, CN: Kina, DE: Tyskland, EP: Europeiskt patent, ES: Spanien, FR: Frankrike, GB: Storbritannien, 
HK: Hongkong, IE: Irland, IN: Indien, IT: Italien, JP: Japan, KR: Sydkorea, PL: Polen, PCT: Patent Cooperation Treaty, SE: Sverige, TR: Turkiet, US: USA

PCT: En internationell patentansökan, en så kallad PCT-ansökan, ger dig möjlighet att med en ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och 
preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder.

CLS har ett svenskt, två europeiska, ett kinesiskt, ett 
australienskt samt två amerikanska patent, samtliga med 
anknytning till patientdelen. Dessa patent fokuserar på olika 
funktioner för värmesondens utformning och styrning samt 
övervakning av effekt på behandlad vävnad. Dessa patent 
har dessutom förstärkts genom ansökningar och godkän-

nande av så kallade avdelade patent i USA, Kina och Europa 
med fokus på imILT®-behandlingsprotokoll. Omfånget för 
patenten framgår av tabellen nedan. Bolaget har även vissa 
svenska och utländska varumärkesregistreringar. Följande 
varumärken finns registrerade i EU samt i vissa utvalda 
länder: CLS, TRANBERG, Tranberg, IMILT, imILT.

Patent och varumärken
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Hållbarhetsredovisning

CLS är ett medicintekniskt bolag som erbjuder produkter
för användning vid minimalinvasiva ingrepp vid olika sjuk-
domstillstånd. För att dessa produkter ska få användas på 
marknaden ställs höga krav på bolagets kvalitetssystem, 
certifikat, testprotokoll och etiska tilltillstånd. 

Kvalitetssystem
CLS kvalitetssystem följer de riktlinjer och regelverk som 
gäller för leverantörer av medicintekniska produkter. 
Bolaget erhöll i april 2020 ett förnyat certifikat enligt ISO 
13485:2016.

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 13485:2016  
(inklusive rättelsen från 2017), fastställer krav för ett 
kvalitetsledningssystem för organisationer och aktörer  
som verkar i en eller flera delar av en medicinteknisk  
produkts livscykel, bland annat 

• konstruktion och utveckling
• tillverkning
• lagring och distribution
• installation och tillhörande service
• avveckling 

Standarden utgör ett komplement till de tekniska krav som 
gäller på området, och är tillämplig på alla organisationer 
som tillhandahåller medicintekniska produkter, oberoende 
av organisationstyp och storlek. 

Kliniska studier och tester
I arbetet med kliniska studier följer CLS riktlinjerna för Good 
Clinical Practice (GCP), god klinisk sed. Riktlinjerna beskriver 
hur kliniska studier ska genomföras för att säkerställa att 
data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas 
rättigheter, integritet och konfidentialitet skyddas.

I de fall då det är nödvändigt att genomföra tester på djur 
följer CLS den svenska lagstiftning som sedan 1 januari 
2013 följer EUs regler med avseende på användandet av 
djurförsök i forskning och skyddet av laboratoriedjur, i EU-
direktiv (Directive 2010/63/EU om skydd av djur som 
används för vetenskapliga ändamål). EU-direktivet sätter 
ett större fokus på att den som utför djurförsök ska ha 
artspecifik utbildning i försöksdjursvetenskap, det vill 
säga särskild kompetens för arbete med ett visst djurslag. 
EU-direktivet förstärker också arbetet med 3R-principen i 
forskning med djurförsök. Det är CLS absoluta målsättning 
att följa denna princip och att minska antalet djur som 
används (Reduce), förfina metoderna (Refine) eller ersätta 
djurförsök med alternativa metoder (Replace).

Miljö
CLS verksamhet vid anläggningen i Lund är inte energi-
krävande och medför ingen omfattande påverkan på miljön. 
Koncernens verksamhet kräver inte heller något tillstånd 
enligt svensk miljölagstiftning. Bolaget genererar inget 
miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kräver 
särskild hantering. 

I det dagliga arbetet strävar bolaget efter att ständigt ha 
ett miljöförbättrande tänkesätt. Att vara sparsamma med 
material och energi är en självklarhet. 

CLS kontor i Lund är beläget på Medicon Village och anslu-
tet till den nya tekniska energilösning Ectogrid som byggts 
på området. Ectogrid innebär att byggnader på området 
nu delar värme- och kylöverskott med varandra. Lösningen 
tar hand om spillvärme och förväntas minska energibehov 
drastiskt. Genom Medicon Village har CLS också tillgång till 
energisnål teknisk utrustning, digitala möten och källsorter-
ing, resurser som delas med övriga företag i forskningsbyn. 
Under Covid-19-pandemin har bolagets resor och fysiska 
möten minskat drastiskt och det är bolagets avsikt att ta 
fram en policy för hur resor och möten framgent ska kunna 
genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
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CLS Medarbetare

CLS är ett kunskapsintensivt företag som strävar efter hög 
innovationsnivå och medarbetarna företagets mest värde-
fulla tillgång. CLS strävar efter att erbjuda en arbetsmiljö 
där medarbetarna har stora möjligheter att påverka såväl 
sitt arbete som den fysiska arbetsmiljön. Fokus ligger på rätt 
kompetens, ett öppet arbetsklimat och goda arbetsvillkor.  
Detta ger medarbetarna förutsättningar för att kunna 
utvecklas, prestera och bidra till CLS utveckling.

Kompetens 
Att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens 
för de arbetsuppgifter som ska utföras är en förutsättning 
för att bolaget ska fortsätta att utvecklas positivt. CLS 
lägger stor vikt vid kompetensutveckling och uppmuntrar 
medarbetarna att ta egna initiativ till att deltar i kurser och 
konferenser inom relevanta områden. Utbildningar som 
är kopplade till de regulatoriska krav som gäller för CLS 
verksamhet genomförs gemensamt och på initiativ av bolag-
et. Utöver formell kompetens sätter bolaget stort värde på 
erfarenhet och engagemang hos medarbetarna och strävar 
efter att bygga ett starkt, kreativt och uthålligt team. 

Öppet arbetsklimat
CLS arbetar i många olika tidszoner och kraven på att 
leverera resultat är höga. Bolaget vill skapa en kultur där 
varje medarbetare ges möjlighet hålla en bra balans mellan 
arbete och fritid för att undvika stress och eventuell ohälsa. 
CLS strävar efter en öppen och transparent företagskultur, 
med stor tilltro till individens förmåga, för att skapa en 
effektiv organisation. Målsättningen att alla ska känna sig 
delaktiga i bolagets framgång genom att tydligt se sin roll i 
verksamhetens utveckling.

Goda arbetsvillkor 
Som arbetsgivare ska CLS tillse att alla medarbetare be-
handlas lika och har samma rättigheter. Alla ska också 
behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och 
anställningsvillkor. CLS har ett antal medarbetare som är 
knutna till bolaget som konsulter, på anställningsliknande 
villkor, och det är bolagets ambition att konsultavtalen och 
anställningsavtalen inte skiljer sig åt på några väsentliga 
punkter. Medarbetare förväntas behandla varandra med 
respekt och leva upp till svensk lagstiftning i sitt agerande 
mot alla inom och utanför organisationen. 

Friskvårdsbidrag och sjukförsäkringsförmåner 
Inom forskningsparken Medicon Village finns gym samt 
möjlighet till träningspass i grupp under lunchtid för den 
som så önskar. Medarbetarna uppmuntras också att utnyttja 
det friskvårdsbidrag, som bolaget erbjuder. CLS anställda 
har också en sjukförsäkring som ger ett utökat skydd vid 
sjukdom.



Bolagsstyrning
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Inledning
Koncernen består av Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) 
samt de helägda dotterbolagen CLS Americas Inc. och CLS 
GmbH. Koncernen hade den 31 december 2020 åtta per-
soner anställda, sex på CLS i Sverige, en person i det tyska 
dotterbolaget CLS GmbH och en person på CLS Americas 
Inc. Utöver anställd personal är nio konsulter knutna till 
huvudkontoret i Lund. 

Externa och interna regelverk
CLS är ett svenskt publikt aktiebolag där styrning, ledning 
och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verk-
ställande direktören och företagsledningen. Till grund för 
styrningen av bolaget ligger Clinical Laserthermia Systems 
bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, regler och  
rekommendationer som följer av bolagets listning på 
Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, samt andra 
tillämpliga lagar och regler. CLS ingår inte i den grupp före-
tag som, från den 1 juli 2008, är skyldiga att följa svensk kod 
för bolagsstyrning. Dock är det styrelsens avsikt att succes-
sivt anpassa sig till koden.

Valberedning
Valberedningen genomför en utvärdering av styrelsen och 
dess arbete. Som underlag för sina förslag inför årsstämman 
2020 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den 
nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och 
uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets 
nuvarande position och framtida positionering på mark-
naden. 

I valberedningen för årsstämman 2020 ingår följande  
representanter för de största aktieägarna: 

• Richard Bagge

• Hans von Celsing

• Karl-Göran Tranberg

• Lars-Erik Eriksson

Till ordförande för valberedningen inför årsstämman 2020 
utsågs Richard Bagge.

Styrelse
Styrelsen konstituerade sig den 14 juni 2020  och under 
2020 har styrelsen hållit 10 protokollförda digitala samman- 
träden. Styrelsens ledamöter har under året varit 7 styck-
en. Andra tjänstemän deltar vid behov under styrelsens 
sammanträden som föredragande eller i administrativa 
funktioner. Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje 
år från granskningen av redovisningen och ger sin bedömn-
ing av den interna kontrollen. Styrelsearbetet har, förutom 
uppföljning och rapportering av den fortlöpande affärsverk-

samheten och lönsamhetsutvecklingen, omfattat exempel-
vis frågor om strategisk utveckling och inriktning, regula-
toriska frågor, investeringar i produktutveckling och nya 
produktkoncept, frågor av finansiell karaktär samt bolagets 
IP-rättigheter. 

Revisionsutskott
CLS revisionsutskott består av Hans von Celsing, Lars-Erik 
Eriksson och Gunilla Savring 

Ersättningsutskott
CLS ersättningsutskott består av Hans von Celsing, Lars-Erik 
Eriksson och Marika Crohns

Aktieägare 
Antalet ägare av CLS B-aktie enligt Euroclear (med innehav 
större än 500 aktier) uppgick per den 31 december 2020
till 2 726 stycken.

Årsstämma 2020
5,97 % av aktierna var representerade och 15,95 % av 
rösterna var representerade på stämman 11 juni 2020.
 
Vid stämman togs följande beslut: 

• I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen 
utdelning skulle lämnas 

• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

• I enlighet med valberedningens förslag beslöts att 
styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan  
suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag 
omvaldes styrelseledamöterna Hans von Celsing, 
Lars-Erik Eriksson, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tran-
berg och att Marika Crohns, Catherine Gilmore-Lawless 
och Gunilla Savring nyvaldes. Stämman omvalde Hans 
von Celsing som styrelseordförande. Dillion AB omval-
des till revisor. 

• Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 
sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till 
styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor 
till övriga styrelseledamöter (Lars-Erik Eriksson erhåller 
inget styrelsearvode). 

• Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför 
årsstämman 2020 ska utses i enlighet med valbered- 
ningens förslag.  

• Årsstämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att,  
vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till näst-
kommande årsstämma och med eller utan företrädes-
rätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/ 
konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emis-
sion inte får medföra att bolagets aktiekapital över-

Bolagsstyrningsrapport
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 stiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt 
bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att ge 
styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att 
bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital 
för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemis-
sion med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med 
stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknads-
mässiga villkor. 

 
Finansiell rapportering
Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet 
genom instruktioner för VD samt fastläggande av krav på
innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som 
fortlöpande tillställs styrelsen. Styrelsen tar del av och 
säkerställer ekonomisk rapportering såsom kvartalsrapp-
orter och årsredovisning, och har delegerat till bolagsled-
ningen att säkerställa pressmeddelanden med ekonomiskt 
innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten 
med media, ägare och finansiella institutioner. 

Externa revisorer
Huvudrevisor vid Dillon AB är auktoriserade revisorn Oskar 
Kantoft. Oskar Kantoft innehar inte några aktier i bolaget. 
Dillon AB har inte erhållit ersättning för andra tjänster än 
revision. 

I not 3 i koncernredovisningen framgår den fullständiga 
ersättningen till revisorerna de senaste två åren. 

Den operativa verksamheten
Verkställande direktören har det övergripande ansvaret 
för koncernen och verksamhetens strategifrågor. Styrelsen 
har ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern 
kontroll och riskhantering, ansvaret att arbeta med dessa 
frågor har delegerats till VD. I organisationen har befogen-
heter och ansvar definierats i policys, riktlinjer och ansvars-
beskrivningar. 

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2018 fastställde riktlinjer för ersättning till le-
dande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. 

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar 
ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes 
ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen ska 
vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara 
kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsikti-
ga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå 
till 25 procent av fast lön och ska fastställas per verksam-
hetsår. Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller 
aktiekursanknutet incitamentsprogram ska föreslås årsstäm-
man eller inte. Ledningen och verkställande direktören har 
rätt till premiebestämd pension. 

För verkställande direktören är uppsägningstiden från före-
tagets sida 12 månader och från individens sida 6 månader. 
För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets 
sida 3 månader och från individens sida 3 månader. 

Ledande befattningshavare omfattas av verkställande direk-
tören och bolagets ledningsgrupp, som under 2020 bestått 
av fyra person. Ersättningen för ledande befattningshavare 
uppgick under året till 5 157 279 SEK.

Arvode till revisorer
Dillon AB innehar revisionsuppdraget. Med revisionsupp-
drag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Arvode för revi-
sionsuppdraget under 2020 har uppgått till 76 000  
(126 820) SEK. 

Transaktioner med närstående
CLS VD, fram till 2020-12-01, och styrelseledamot Lars-Erik 
Eriksson, tillika en av bolagets huvudägare, med ett innehav 
i CLS, som uppgår till 2,13 procent av aktierna och 7,21 pro-
cent av rösterna, har erhållit 1 717 096 SEK i ersättningar  
för sitt VD-uppdrag samt 64 000 via sitt bolag ELANO AB. 
Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot och tillika CLS huvud- 
ägare med ett innehav i CLS, som uppgår till 3,19 procent av 
aktierna och 6,39 procent av rösterna, har erhållit 211 000 
SEK i ersättning för sitt uppdrag i CLS som Senior Medical 
Advisor via bolag TRANBERG Medical AB.

Vidare har Gunilla Savring, styrelseledamot, via Savring
Consulting AB, erhållit 958 300 SEK, Rolf Kiessling, styrelse- 
ledamot via Immocon AB, erhållit 92 000 SEK, Dan Mogren, 
VD sedan 2020-12-01, via Medinovus AB erhållit 1 115 871 
SEK, Arne Ferstad, styrelseledamot fram till årsstämman 
2020, via Ankor Consultant Ltd erhållit 12 620 SEK, samt 
Hans von Celsing, styrleselordförande, via Berkshire Invest-
ment Management Ltd erhållit 917 000 SEK.

Intern kontroll och riskhantering i den finansiella 
rapporteringen
Intern kontroll
Intern kontroll över finansiell rapportering är en integrerad 
del av bolagsstyrningen inom CLS- koncernen. Den innehåll-
er rutiner för att säkerställa koncernens tillgångar och riktig-
heten i den finansiella rapporteringen och syftar genom 
detta till att skydda ägarnas investering i bolaget. 
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Koncernens organisation är utformad så att den snabbt 
kan reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut 
fattas därför på bolagsnivå medan beslut om strategi, in-
riktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas 
av CLS styrelse. VD rapporterar löpande till styrelsen för att 
öka kännedom, insyn och kontroll av företagets redovisning, 
ekonomiska rapportering och riskhantering. 

Riskbedömning
Riskbedömning utgår från koncernens finansiella mål. De 
övergripande finansiella riskerna är definierade och till stor 
del branschspecifika. Genom att genomföra riskanalyser 
med utgångspunkt i koncernens balans- och resultaträkning 
identifierar CLS vilka risker som kan utgöra hot mot att nå 
bolagets affärsmässiga och finansiella mål. 
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Hans von Celsing, styrelseordförande 
Styrelseordförande sedan 2013.

Aktier i Bolaget: 100 000 A-aktier
och 60-000 B-aktier.

Marika Crohns, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020.

Aktier i Bolaget: Inga.

Hans von Celsing är utbildad civilekonom vid Handelshög- 
skolan i Stockholm och har en MBA från Harvard Business 
School. von Celsing har lång erfarenhet från den medicin- 
tekniska branschen med inriktning på strategisk marknads-
föring, internationell etablering samt ledningsfrågor. Han 
var Vice VD i Elekta (1986-98) och ansvarade där för stora 
delar av företagets internationella marknadssatsningar fram-
förallt i USA och Asien. Under slutet av 90-talet startade von 
Celsing Neuroventures Capital, ett USA-baserat riskkapital-
bolag samt flera företag inom medicin och bioteknik bland 
annat Plasma Surgical Ltd, där han var VD fram till 2007. 
von Celsing har ett världsomspännande nätverk vilket 
inkluderar kliniker, forskare samt branschkontakter.

Marika Crohns är medicine doktor och specialist i onkologi och 
radiologi. Crohns är chef vid funktionen för Medical Affairs på 
läkemedelsföretaget Sanofi inom onkologi, hematologi och 
transplantation. Crohns har 18 års yrkeserfarenhet från Sanofi 
på lokal, regional och global nivå.

Styrelse
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret bestått av sju ordinarie ledamöter,
inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

Advanced  
Oncotherapy Plc.

Styrelseledamot

Peptonic Medical AB Styrelseordförande

Partner Fondkom-
mission AB

Styrelseordförande

ADAM SA Styrelseordförande

Namn Befattning Födelseår Oberoende i förhållande till

Bolaget och  
bolagsledningen

Bolagets  
större aktieägare

Hans von Celsing Styrelseordförande 1950 Ja Ja

Marika Crohns Styrelseledamot 1967 Ja Ja

Lars-Erik Eriksson Styrelseledamot, CFO 1949 Nej Nej

Catherine Gilmore-Lawless Styrelseledamot 1960 Ja Ja

Rolf Kiessling Styrelseledamot 1948 Ja Ja

Gunilla Savring Styrelseledamot,  
Chief Investor Relations Officer

1962 Nej Ja

Karl-Göran Tranberg Styrelseledamot 1942 Ja Nej

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

PRiMe
International Oy

Ägare, verkställ-
ande direktör

Styrelse
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Catherine Gilmore-Lawless, 
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020. 
 
Aktier i Bolaget: Inga.

Rolf Klessling, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2013 
 
Aktier i Bolaget: Inga.

Catherine Gilmore-Lawless har en MBA och är strategisk 
rådgivare vid International Stereotactic Radiosurgery 
Advisor samt medgrundare och ägare av Gage Hospitality 
Group. Gilmore-Lawless är anställd vid Elekta med ansvar 
för strategic intelligence/partnerships och har kunskap inom 
onkologi och neurokirurgi samt ett omfattande nätverk inom 
såväl ledande universitetskliniker som stora och välkända 
sjukhus.

Rolf Kiessling är läkare, forskare och sedan 1994 professor i 
experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Stockholm. 
Kiessling är gruppledare för en forskningsgrupp vid Karolinska 
Institutet samt senior konsult vid cancerenheten på Karolinska 
universitetssjukhuset. Kiessling och hans forskargrupp är inrik-
tade på att utarbeta nya metoder för att behandla cancersjuk-
domar med immunterapi. Vidare bedrivs grundforskning i
syfte att förstå hur tumörer kan undgå att elimineras av 
kroppens immunövervakning. Rolf Kiessling har fått ett antal 
vetenskapliga utmärkelser genom åren.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

IRRAS AB (publ) Styrelseledamot

Elekta Vice President

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

ImmCon AB Styrelseordförande

13 Genom närstående bolag.

Lars-Erik Eriksson, styrelseledamot  
och CFO
Styrelseledamot sedan 2006 samt 
CFO.

Aktier i Bolaget: 300 000 A-aktier 
och 666 579 B-aktier 13 

Lars-Erik Eriksson har en MSc i ekonomi och startade sin verk-
samhet i Kooperativa Förbundet på 70-talet och arbetade
under 80-talet inom Sparbanksvärlden som VD för olika bolag
och som chefsrevisor för Sparbankerna i Sverige. Därefter
tillträdde Eriksson som VD för ett dotterbolag till den börs-
noterade Independentkoncernen. Under 90-talet var Eriksson 
verksam inom Föreningsbankens svenska och utländska bolag. 
Eriksson har sedan 90-talet arbetat som egen företagare och 
entreprenör, såväl i Sverige som internationellt med bland an-
nat uppdrag för Ikano som dotterbolags-VD och som styrelse-
ledamot i olika styrelser inom Ikano-gruppen. Han har stor 
erfarenhet av projektledning med ett stort nätverk, inte minst 
inom bankvärlden. Eriksson var verkställande direktör i CLS 
mellan åren 2006-2020.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

Elano AB Styrelseledamot

Salitre AB Styrelseledamot

SBF6 Lda Styrelseledamot

CLAR WINE AB Styrelseleordförande

Shape i Lund AB Styrelsesuppleant

ED-Consult 
Handelsbolag

Bolagsman

SagnEri II 
Handelsbolag

Bolagsman

Styrelse
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Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot 
Styrelseledamot sedan 2006
 
Aktier i Bolaget: 200 000 A-aktier och
1 251 499 B-aktier 14

Karl-Göran Tranberg är legitimerad läkare, medicine doktor, 
tidigare professor och överläkare vid kirurgiska kliniken, 
Lunds Universitetssjukhus. Han har utvecklat imILT®-metoden 
experimentellt och kliniskt. Tranberg har publicerat ett fler-
tal vetenskapliga artiklar om behandlingsmetoden och är 
Key Opinion Leader inom cancerbehandlingsområdet. I 
egenskap av detta har Tranberg ofta bjudits in till kliniker 
och kongresser, i Sverige och utomlands, för att föreläsa om 
imILT®-metoden. Tranberg är en av få som har tilldelats Lunds 
Universitetssjukhus pris för ”Framstående Klinisk Skicklighet”. 
Tranberg har ett stort kontaktnät, både lokalt och internatio-
nellt. Tranbergs etablerade kontakter är viktiga vid såväl ut-
veckling och utvärdering som vid valet av kliniker i samband 
med introduktionen av Bolagets produkt.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

KG Tranberg 
Medical AB

Styrelseledamot, 
VD

Gunilla Savring, Styrelseledamot 
och Chief Investor Relations Officer
Styrelseledamot sedan 2020 samt 
Chief Investor Relations Officer. 
 
Aktier i Bolaget: 35 991 B-aktier 14

Gunilla Savring har många års erfarenhet av styrelsearbete, 
företagsledning, kommunikation och investor relations, fram-
förallt från teknikföretag i uppbyggnadsfas. Hon har haft 
ledande befattningar inom kommunikation och investerarre-
lationer i bland annat Axis, Precise Biometrics och SwitchCore. 
Savring är styrelseledamot och IR-ansvarig i aXichem AB (publ).

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

aXichem AB (publ) Styrelseledamot

Savring
Consulting AB

Styrelseledamot,
VD

Styrelse

14 Genom närstående bolag.
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Dan J. Mogren, tillförordnad VD

Aktier i Bolaget: 51 018 B-aktier. 14 

Stephan Dymling, Chef teknisk 
utveckling

Aktier i Bolaget:  81 080 B-aktier. 15

Lotta Ljungberg, VP Quality  
Assurance/Regulatory Affairs

Aktier i Bolaget: Inga

Dan Mogren är utbildad sjöofficer och har studerat vid General 
Management-programmet vid IMD Business School. Mogren 
har haft flertalet ledande ställningar i internationella livsme-
delsindustri- och medicinteknikbolag sedan 90-talet fram till 
idag. Mogren var managementkonsult inom den medicintekni-
ska sektorn 2009-2020 och Chief Commercial Officer i CLS 
2011-2020. Han tillträdde som tillförordnad verkställande 
direktör i november 2020. Mogren är grundare av Medinovus 
AB, ett svenskt managementkonsultbolag.

Stephan Dymling har en doktorsexamen i ultraljudsdiagnostik 
från Lunds universitet och har 30 års erfarenhet inom det 
medicintekniska området. Han har haft ledande befattningar 
inom forskning och utveckling i flera start up-bolag och var 
tidigare chef för den medicintekniska avdelning vid Lunds  
universitetssjukhus. Dymling har stor erfarenhet av medicin- 
tekniska produkter, både nationellt och internationellt.  
Dymling är styrelseledamot i BibbInstruments AB.

Lotta Ljungberg har en Master of Science i kemiteknik. Utöver 
sitt uppdrag i CLS ingår Ljungberg i ledningen för små och 
medelstora medtec-bolag och är chef för QA/QC-team.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

Medinovus AB Styrelseordförande, 
VD

OLDTIMERS & 
SPORTSCARS  
HANDELSBOLAG

Bolagsman

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

GPX Medical AB Styrelseledamot

BibbInstruments AB Styrelseledamot

Allinug AB Styrelseledamot

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

Inga

14 Genom närstående bolag.
15 Eget innehav samt genom närstående bolag.

Ledningsgrupp

Lars-Erik Eriksson, styrelseledamot  
och CFO

Se information under ”Styrelse” ovan.
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Gunilla Savring, styrelseledamot 
och Chief Investor Relations Officer

Se information under “Styrelse” ovan.

14 Genom närstående bolag.
15 Eget innehav samt genom närstående bolag.

Hoda Tawfik, VP Clinical Affairs

Aktier i Bolaget: Inga

Hoda Tawfik har en PhD från Düsseldorf universitet och är 
Prof. Dr. i farmakologi. Vid sidan av sitt uppdrag som VP  
Clinical Affairs i CLS arbetar Tawfik som Chief Medical and 
Operations Officer.

Övriga nuvarande
uppdrag

Befattning

Inga

Ledningsgrupp



Finansiell information
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Allmänt om verksamheten
Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) är ett medicin-
teknikföretag som utvecklar och säljer TRANBERG® Thermal 
Therapy System. I systemet ingår en laserenhet samt olika 
typer av instrument och engångsprodukter för patientbe-
handling. Produkterna är optimerade för att, med stor pre-
cision och kontroll, kunna utföra mjukvävnadsablation med 
laser med stöd av MR, ultraljud eller om så krävs, öppen 
kirurgi. Under året har produktportföljen utökats med en 
plattform som gör det möjligt att mäta och styra tempera-
turen med hjälp av MR.  

Forskning och utveckling
CLS har under året fortsatt arbetet att tillsammans med 
partnern Clearpoint Neuro utveckla ett system som skall 
göra det möjligt att i framtiden använda Tranbergs system-
et även för behandling av tumörer i hjärna och ryggrad. 
Vi arbetar nu på att få godkännande i USA avseende neuro 
och prostatabehandling med MR styrning. 

Finansiell utveckling
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 332 ksek 
(1 426). Merparten av bolagets försäljning ligger utanför 
Sverige.

Periodens kostnader påverkas i första hand av kostnader 
kopplade till den pågående 510(k) ansökan till US-FDA för 
det uppdaterade systemet. Vi har börjat skriva av på våra 
balanserade kostnader inom Forskning och Utveckling. 
Bolagets intäkter från försäljning under fjärde kvartalet,
liksom under hela 2020, har påverkats negativt av den 
pågående pandemin, på grund av omprioriteringar i 
sjukvården och gällande restriktioner. På tillgångssidan 
avser obligationer och värdepapper bolagets placering av 
likvida medel.

I januari 2020 tecknades låneavtal med Modelio Equity AB 
och Munkekullens förvaltning AB om 15 MSEK. Den 7 feb-
ruari meddelades utfallet av den företrädesemission som 
bolaget genomfört, med teckningstid 20 januari – 4 februari 
2020. Företrädesemissionen övertecknades och Bolaget 
tillfördes därmed cirka 50,3 MSEK före avdrag för emission-
skostnader. Därutöver tillfördes CLS cirka 12 MSEK genom 
de riktade emissioner som genomfördes parallellt med 
företrädesemissionen. I mars 2020 återbetalades lånet om 
15 MSEK, som upptogs i juni 2019, till  långivaren Formue 
Nord Markedsneutral

Risk och osäkerhetsfaktorer
Finansieringsbehov och kapital
CLS kan komma att behöva ytterligare kapital för att 
genomföra sina expansionsplaner och etableringar i nya 
marknader. Det kan finnas en osäkerhet om CLS lyckas få  
in nödvändigt kapital.

Nyckelpersoner och medarbetare
CLS nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet 
inom bolagets verksamhets - område. En förlust av en eller 
flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser 
för bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrenter
Det investeras idag betydande resurser inom hela cancer- 
området, både inom läkemedelsindustrin och inom det 
medicintekniska området. Det finns en risk att konkurrenter, 
med tillgång till större resurser och investeringskapital 
än CLS, genomför omfattande satsningar och produktut-
veckling av nya behandlingsmetoder som konkurrerar med 
Bolagets. Sådana satsningar kan leda till att konkurrenter på 
ett snabbare eller mer effektivt sätt kan komma att utveckla 
nya metoder som är mer effektiva, enklare att administrera 
eller mer prisvärda än Bolagets metod för cancerbehandling 
samt att konkurrenter bättre lyckas erhålla patentskydd och 
kommersialisera sina produkter än CLS.

Konjunkturutveckling och valutarisker
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteföränd-
ringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunk-
turer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser 
och aktievärdering. CLS´ framtida intäkter och aktievärder-
ing kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står 
utom bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan 
komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan 
förändras väsentligt. 

Marknadstillväxt
De åtgärder och restriktioner som införts i olika länder till 
följd av Covid-19 har påverkat Bolagets möjligheter att resa
och nå ut till sjukhusen på sina huvudsakliga marknader för
att träffa potentiella kunder. Sådana försämrade möjlighet-
er till marknadsbearbetning har i sin tur begränsat Bolagets 
möjligheter till att erhålla intäkter från försäljning. 

I vilken mån Bolagets verksamhet kommer att fortsätta att 
påverkas av Covid-19 pandemin går i nuläget inte att förut-
spå. För det fall Bolagets samarbetspartners, regulatoriska 
myndigheter och marknaden i allmänhet påverkas av pan-
demin kan Bolaget komma att påverkas i motsvarande mån. 
Det finns en risk att effekterna av pandemin kommer att 
kännas av under stora delar av 2021 vad gäller det allmänna 
affärsläget, resvanor och möjligheterna till marknadsbear-
betning. 

Förvaltningsberättelse 2020 Clinical Laserthermia Systems AB

Förvaltningsberättelse
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Ersättningssystem 
Prissättningen av CLS produkter påverkas av nationella
ersättningssystem och, särskilt i USA, att nationella för-
säkringssystem godkänner CLS behandlingsmetoder.  
Bolagets framgång beror därmed delvis på i vilken ut-
sträckning Bolagets produkter lyckas erhålla godkännanden 
från försäkringsbolag. Om ersättning från försäkringssy- 
stemen inte är tillräcklig eller begränsas på vissa marknader 
kommer det ha negativ påverkan på bolagets eller dess 
samarbetspartners möjligheter att sälja bolagets produk-
ter med tillräcklig lönsamhet, vilket kan påverka Bolagets 
intjäningsförmåga och framtida försäljningstillväxt. 

Patent
CLS är beroende av know-how och företagshemligheter för
att kunna bedriva sin verksamhet och eftersträvar alltid 
efter att skydda sådan information genom bland annat 
sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspart-
ners. CLS har dock inte möjlighet att till fullo skydda sig mot 
obehörig eller oavsiktlig spridning av information, vilket 
medför en risk att Bolagets konkurrenter får del av och drar 
nytta av den know-how som utvecklats av CLS

Produktutveckling
CLS kommer att fortsätta att utveckla sina produkter. Det 
finns alltid en risk att detta kan ta längre tid än planerat och 
därigenom försena introduktionen på marknaden.

Produktansvar
Styrelsen bedömer att bolagets nuvarande försäkringsskydd 
är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning.

Lagstiftning och regelverk
CLS är verksamt inom områden som starkt regleras av lag-
stiftning och olika regelverk. Övergången från MDD till MDR 
regelverket kommer att medföra en belastning för CLS 
både ekonomiskt och personellt.

Framtidsutsikter
CLS avser att fokusera på indikationsområdena neuro och 
prostata cancer genom LITT-behandling och coloncancer 
samt pancreascancer genom imILT-behandling av meta- 
staser i levern. Inom Neuroområdet kommer vi att samverka 
med vår partner Clearpoint Neuro.

Geografiskt kommer vi att arbeta i USA, EU och i Asia Pacific. 
I USA med partners, i EU med egen organisation och i Asia 
Pacific genom ett joint venture med AMS.

Ett antal studier kommer att genomföras inom den närmas-
te tiden för att därefter ta steget ut genom kommersiali- 
sering i marknaden. Dessa studier är fokuserade på neuro, 
prostata och imILT® behandling av metastaser i levern. 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -190 690 834

Överkursfond 270 436 241

Årets förlust -50 630 301

Summa 29 115 106

Disponeras så att i ny räkning överföres 29 115 106

Summa 29 115 106

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 
2020 ska lämnas. Koncernens och moderbolagets resultat 
och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och ba- 
lansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupp-
lysningar och kommer att föreläggas årsstämman den 28 
juni 2021.                         

Förslag till vinstdisposition
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År Händelse Kvot-
värde

Ökning 
av antalet 

aktier

Ökning av  
aktiekapital 

(sek)

Totalt antal 
aktier

Totalt aktie- 
kapital (sek)

2006 Nyemission (bildande) 100 1 020 102 000,00 1 020 102 000,00

2007 Nyemission 100 180 18 000,00 1 200 120 000,00

2007 Nyemission 100 75 7 500,00 1 275 127 500,00

2008 Nyemission 100 100 10 000,00 1 375 137 500,00

2008 Nyemission 100 14 1 400 1 389 138 900,00

2008 Fondemission 370 N/A 375 030 1 389 513 930,00

2008 Aktieuppdelning 0,0925 5 554 611 N/A 5 556 000 513 930,00

2008 Nyemission 0,0925 251 000 23 217,50 5 807 000 537 147,50

2008 Nyemission 0,0925 369 000 34 132,50 6 176 000 571 280,00

2009 Nyemission 0,0925 770 000 71 225 6 946 000 642 505,00

2010 Nyemission 0,0925 2 754 398 254 781,815 9 700 398 897 286,82

2010 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 1 300 120,25 9 701 698 897 407,07

2010 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 68 592 6 344,76 9 770 290 903 751,83

2011 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 1 244 621 115 127,44 11 014 911 1 018 879,27

2012 Nyemission 0,0925 416 666 38 541,61 11 431 577 1 057 420,00

2012 Nyemission 0,0925 1 694 600 156 750,50 13 126 177 1 214 171,38

2012 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 22 681 2 097,99 13 148 858 1 216 269,37

2012 Nyemission 0,0925 596 667 55 191,70 13 745 525 1 271 461,07

2012 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 20 262 1 874,23 13 765 787 1 273 335,30

2012 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 797 924 73 807,97 14 563 711 1 347 143,27

2013 Nyemission 0,0925 2 427 285 224 523,86 16 990 996 1 571 667,13

2013 Utnyttjande av teckningsoptioner 0,0925 57 000 5 272,50 17 047 996 1 576 939,63

2014 Nyemission 0,0925 2 595 427 240 077,00 19 643 423 1 817 016,63

2015 Nyemission 0,0925 642 850 59 463,62 20 286 273 1 876 480,25

2016 Nyemission 0,0925 3 120 965 288 689,26 23 407 238 2 165 169,51

2016 Kvittningsemission 0,0925 285 714 26 428,54 23 692 952 2 191 598,06

2016 Nyemission 0,0925 89 978 8 322,97 23 782 930 2 199 921,03

2017 Nyemission 0,0925 3 397 561 314 274,39 27 180 491 2 514 195,42

2017 Riktad nyemission 0,0925 1 470 588 136 029,39 28 651 079 2 650 224,82

2017 Riktad nyemission 0,0925 44 664 4 131,42 28 695 743 2 654 356,24

2018 Nyemission 0,0925 5 721 207 529 211,648 34 416 941 3 183 567,84

2018 Riktad nyemission 0,0925 186 871 17 285,5675 34 603 821 3 200 853,46

2019 Riktad Nyemission 0,0925 90 732 8 392,71 34 694 553 3 209 246,16

2020 Riktad emission 0,0925 862 068 79 741,30 35 556 601 3 288 987,46

2020 Riktad emission 0,0925 1 277 241 113 519,79 36 783 842 3 402 507,25

2020 Företrädesemission 0,0925 8 673 638 802 311,52 45 457 480 4 204 818,77

Aktiekapitalets utveckling
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 Aktieägare A-aktier 
10 röster/aktie

B-aktier 
1 röst/aktie

Innehav % Röster %

Elano Aktiebolag 300 000 666 597 2,13 7,21

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 0 3 515 467 7,73 6,91

KG Tranberg Medical AB 200 000 1 251 499 3,19 6,39

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 2 889 995 6,36 5,68

Ålandsbanken, W8IMY 0 1 405 480 3,09 2,76

Von Celsing, Hans 100 000 60 000 0,35 2,08

Handelsbanken Liv Försärkringsaktiebolag 0 901 179 1,98 1,77

Öhman Bank S.A 0 710 313 1,56 1,40

Aktiebolaget Possessor 0 625 000 1,37 1,23

Lennartsson Sven 0 370 000 0,81 0,73

Summa 10 största ägarna - röstmässigt 600 000 12 395 530 28,59 36,17

Summa övriga ägare 0 32 461 970 71,41 63,83

Summa 600 000 44 857 500 100,00 100,00

Källa: Euroclear

Bolagets tio största ägare per den 31 december 2020
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Kvartal 1 

• CLS meddelade den 2 januari att Bolaget beviljats ett 
svenskt patent. Patentet har rubriken ”Surgical probe 
positioning device” och täcker ett mekaniskt hjälp-
medel för att under en behandling med laserablation 
positionera CLS laserfiber.  

• Den 15 januari meddelade CLS att styrelsen, med stöd 
av bemyndigande från årsstämman 2019 och som tidi-
gare kommunicerats via pressmeddelande den 18 de-
cember 2019, beslutat att utöka den riktade emission 
som genomförs i samband med företrädesemissionen.  

• Den 7 februari meddelades utfallet av den företrädes- 
emission som bolaget genomfört med teckningstid 
20 januari – 4 februari 2020. Företrädesemissionen 
övertecknades och Bolaget tillfördes därmed cirka  
50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Där-
utöver tillfördes CLS cirka 12 MSEK genom de riktade 
emissioner som genomfördess parallellt med Före- 
trädesemissionen.  

• Den 18 mars meddelade CLS att Bolagets produkt 
TRANBERG®|Thermal Therapy System, för MR-ledd 
minimalinvasiv behandling av mjukvävnad, utvärderas 
för behandling av små levermetastaser av universitets- 
sjukhuset i Magdeburg i Tyskland.  

Kvartal 2 

• Den 3 april meddelar CLS att Bolaget har fått EU-god-
kännande för sin nya termometrimjukvara, Thermo- 
Guide och samtidigt erhållit ett uppdaterat EC-certifikat 
för TRANBERG®-systemet inklusive den nya mjukvaran. 
Certifikaten är giltiga till 2023 respektive 2022.  

• Den 14 april meddelar CLS att Bolagets styrelseord-
förande Hans von Celsing, samt Bolagets VD och med-
grundare, Lars-Erik Eriksson, har förvärvat vardera  
100 000 icke noterade A-aktier i CLS.  

• Den 21 april meddelar CLS att Bolaget fått en ny order 
på engångsmaterial inom ramen för samarbetet med 
universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland.  

• Den 23 april meddelar CLS att Bolaget erhållit ett nytt 
patent i USA för teknik och metod tillämpad i Bolagets 
unika laserapplikator av diffusertyp.  

• Den 22 maj meddelar CLS att Bolaget genomför in-vivo 
studier inom neuro och prostata med TRANBERG®- 
systemet och ThermoGuide, samt uppdaterar tidplanen 
för 510(k)-ansökan i USA.  

• Den 5 juni meddelar Bolaget att CLS och Exact Imaging 
förnyat och kompletterat sitt samförståndsavtal avse- 
ende kommersiellt samarbete inom mikro-ultraljuds- 
guidad fokal laserablation.  

• Den 23 juni 2020 meddelar Bolaget att CLS har ingått 
ett leasingavtal avseende TRANBERG® Laser Unit samt 
erhållit en order på engångsmaterial för patientbehan-
dling från Immunophotonics, Inc., inom ramen för det 
avtal om forskningssamarbete och den kliniska studie 
som bolagen har sedan 2019. Det sammanlagda värdet 
av ordern och leasingavtalet beräknas uppgå till cirka 
550 000 SEK. 

 
Kvartal 3 

• Den 14 augusti 2020 meddelar CLS att Bolaget har fått 
ett nytt patent registrerat i Japan. Patentet har titeln 
”Temp feedback controlled cooled probe” och mots-
varas av patentet ”Apparatus and Method For Controll- 
ing Immunostimulating Laser Thermotherapy” som CLS 
fick godkänt i Europa 2019. Det japanska patentet är 
giltigt till 2034.  

• Den 24 augusti 2020 meddelar Bolaget att ett sam- 
arbetsavtal har tecknats med Advanced Medical 
Systems Pte Ldt (AMS), där parterna genom ett joint 
venture-företag, CLS Asia Pacific Pte. Ltd., kommer att 
etablera CLS produkter i regionen Asia Pacific. 

Kvartal 4 

• Den 12 oktober 2020 meddelar CLS att Bolaget och 
Otto-Von-Guericke-Unversity Magdeburg, medicinska 
fakulteten, ingår avtal om en klinisk studie, initierad av 
sjukhuset, avseende behandling med MR-ULfusion-gui-
dad fokal laserablation av prostatacancer, Gleason 7a 
(3+4), med CLS TRANBERG® Thermal Therapy System 
för minimalinvasiv behandling med hög precision.  

• Den 4 november 2020 meddelar CLS att de har, från 
American Medical Association (AMA), fått godkännande 
för sin ansökan om ersättningskod (reimbursement 
code) enligt Current Procedural Terminology (CPT) kat-
egori III för ultraljudsguidad fokal laserablation i prosta-
ta. Även en ansökan från annan part om CPT® kategori I 
reimbursementkoder avseende LITT-behandling i hjärna 
godkändes av AMA.  

Väsentliga händelser under året 
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• Den 5 november 2020 meddelas att Styrelsen i CLS 
utsett Dan Mogren till tillförordnad VD i Bolaget, då 
Lars-Erik Eriksson, lämnar uppdraget på egen begäran. 
Lars-Erik Eriksson kommer att kvarstå i Bolagets opera-
tiva ledning som Chief Financial Officer.  

• Den 17 november meddelar CLS att den kliniska Fas 
II-studie, avseende behandling med MR-guidad fokal 
laserablation av lokaliserad låg/medel-risk prostata- 
cancer, som genomförs vid Toronto General Hospital  
i Kanada av Dr. Sangeet Ghai, har utökats med 30  
patienter och patientrekrytering pågår.  

• Den 3 december 2020 meddelar CLS att de har 
beslutat att revidera sin plan för klinisk utveckling för 
att säkerställa att Bolaget fortsatt kan upprätthålla 
erhållet EC-certifikat för TRANBERG®|Thermal Therapy 
System efter Bolagets övergång under 2023 till det nya 
regelverket Medical Device Regulation (MDR). 

 
 

Väsentliga händelser  
efter räkenskapsårets 
slut 

• Den 11 januari 2021 erhöll bolaget en order avseende 
engångsinstrument för patientbehandling från Immuno-
photonics, Inc. Bolagen har, som tidigare meddelats, ett 
samarbete som innebär att Immunophotonics genomför 
en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter 
med solida tumörer där CLS TRANBERG®-produkter 
används. 

• Den 9 februari 2021 meddelas att CLS erhållit en order 
avseende TRANBERG® sterila engångsinstrument via 
sitt amerikanska dotterbolag CLS Americas Inc. och 
bolagets amerikanska distributör ClearPoint Neuro Inc. 
Ordern kommer från två av CLS befintliga kunder, den 
övervägande delen från University of Texas Medical 
Branch (UTMB), och det sammanlagda värdet uppgår  
till cirka 750 000 SEK. 

• Den 15 februari meddelas att styrelsen beslutat att 
utnyttja det lånelöfte som erhölls i december 2019,  
från långivarna Modelio Equity AB, Munkekullen 5 
förvaltning AB och Gerhard Dal, avseende ett lån 
uppgående till totalt 15 MSEK. Lånet har påkallats i sin 
helhet. CLS har även ingått ett avtal med Modelio Equity 
AB, Lubrica Equity AB samt Formue Nord Focus A/S av-
seende ett lånelöfte om 20 MSEK. Vidare har CLS ingått 

avtal med Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB samt 
Formue Nord Focus A/S avseende ett nytt lån om 20 
MSEK som ersätter det lån om 20 MSEK som CLS upptog 
tidigare, 5 MSEK från Capono i juni 2019 och 15 MSEK 
från Modelio Equity AB och Munkekullens förvaltning AB 
i janauri 2020. 

• Den 26 februari 2021 meddelades att styrelsen i CLS 
kallar till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 för 
godkännande av styrelsens beslut av den 26 februari 
2021 om en företrädesemission av aktier och teckning-
soptioner (units) samt en riktad emission av units. 
Styrelsen föreslår vidare ändring av bolagsordningen 
med avseende på bland annat gränserna för bolagets  
aktiekapital och antalet aktier. Förslagen presenteras i 
sin helhet, inklusive emissionsvillkor, i kallelsen på bolag-
ets hemsida https://clinicallaser.se/svenska-nyheter- 
media/pressreleaser/ 

• Den 3 mars meddelades att bolagets ledningsgrupp har 
fått en ny sammansättning. 

• Den 25 mars meddelade CLS att den leverantör, som 
bolaget kontrakterat för sterilisering av de engångsin-
strument som används vid ablationsbehandling utförd 
med TRANBERG® Thermal Therapy System, har upptäckt 
allvarliga brister i sina steriliseringsprocesser. Enligt den 
information som CLS erhållit berörs inte någon av CLS 
produktserier av dessa brister, utan kan användas av de 
kunder och partners som fått produkterna levererade. 

• Den 30 mars erhölls godkännande enligt 510(k) från 
amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för 
den vidareutvecklade versionen av TRANBERG® Laser 
Applicator (laserfiber och nålinstrument för införsel av 
fiber i vävnad), som ingår i bolagets andra generation 
produkter för bildledd ablationsbehandling. 

• Den 31 mars 2021 hölls extra bolagsstämma. Stämman 
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att att ändra 
bolagsordningen, varigenom bland annat gränserna för 
bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras. I enlighet 
med styrelsens förslag beslöts att godkänna styrelsens 
beslut från den 26 februari 2021 om en företrädesemis-
sion av units samt att i enlighet med styrelsens förslag 
beslöts vidare att godkänna styrelsens beslut från den 
26 februari 2021 om en riktad nyemission av units till 
Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord 
Markedsneutral A/S. Kommuniké från extra bolagsstäm-
man finns på CLS hemsida under Nyheter & Media 
https://clinicallaser.se/svenska-nyheter-media/pressreleas-
er/
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• Den 5 april meddelades att CLS erhållit ny information 
där det framkommer att leverantören av steriliserings- 
tjänster inte längre kan garantera att CLS produkter inte 
berörs. CLS har därför beslutat återkalla samtliga sterila 
engångsinstrument och stoppa nya leveranser till dess 
att steriliteten i engångsinstrumenten kan garanteras.  

• Den 8 april publicerades prospekt för CLS företrädes- 
emission, med teckningstid den14 april – 28 april 2021. 

• Den 21 april meddelade bolaget att kvartalsrapporten 
för första kvartalet kommer att publiceras den 31 maj. 

• Den 3 maj meddelade bolaget att företrädesemissionen 
övertecknats och att CLS därmed tillförs cirka 47,7 MSEK 
före avdrag för emissionskostnader. 5 908 683 Units, 
motsvarande cirka 87 procent av emissionen, tecknades 
med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). 
Därtill tecknades 1 433 723 Units utan stöd av företrä- 
desrätt, motsvarande cirka 21 procent av emissionen. 
Totalt tecknades Företrädesemissionen till 108 procent. 
Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrä-
desemissionen kommer således inte att tas i anspråk. 
Styrelsen beslutade därför att ge ut 523 781 Units, 
motsvarande 3,7 MSEK, i en så kallad överteckningsop-
tion (”Överteckningsoptionen”).  

• Den riktade nyemissionen av Units, som beslutades 
i samband med Företrädesemissionen (den ”Riktade 
emissionen”), om cirka 10 MSEK fulltecknades. Styrelsen 
har idag även beslutat att utöka den Riktade emissionen 
med ytterligare 1 419 999 Units, motsvarande cirka 10 
MSEK. Största investerare i den Riktade emissionen är 
Khattar Holdings, ett familjeägt investmentbolag i Singa-
pore, som deltar med cirka 5 MSEK. 

• Den 12 maj meddelar bolaget att 510(k)-ansökan för 
marknadsgodkännande i USA för CLS andra generation 
av TRANBERG-systemet kommer att ske under andra 
halvåret 2021 på grund av en förändring i personalstyr-
kan hos bolagets lokala partner i USA, vilket innebär en 
period av utbildning och introduktion innan nödvändigt 
stöd kan återupprättas. Plane för lansering av systemet 
på den amerikanska markanden under 2022 kvarstår. 

• Den 4 juni meddelades att bolagets styrelse har beslut- 
at att utnyttja 15 MSEK av det lånelöfte om totalt 20 
MSEK, som erhölls i februari 2021, av Modelio Equity 
AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S. Det 
nya lånet kommer att användas för att återbetala ett lån 
utgivet av Modelio Equity AB, Munkekullen 5 förvaltning 
AB och Gerhard Dal i december 2019. 
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Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Soliditet (%) 31 18 86 73 62

Kassalikviditet (%) 51 28 364 163 71

Förändring av eget kapital (%) 184 -86 51 93 -12

Resultat efter finansiella poster -57 939 -43 375 -32 859 -21 264 -26 949

Tillfört kapital i nyemissioner 62 426 725 50 269 36 761 24 737

Investeringar i FoU 0 0 2 015 1 718 1 541

  

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016

Soliditet (%) 68 45 89 77 66

Kassalikviditet (%) 53 29 389 160 70

Förändring av eget kapital (%) 45 -58 57 99 -3

Resultat efter finansiella poster -50 630 -37 033 -27 667 -17 088 -25 396

Tillfört kapital i nyemissioner 62 426 725 50 269 36 761 24 737

Investeringar i FoU 0 0 2 015 1 718 1 541

Koncernen Aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital

Reserver Annat 
eget 

kapital

Årets  
resultat 

Totalt

Ingående balans per
1 januari 2019

3 201 213 563 -278 -133 824 -32 855 49 807

Nyemissioner 8 717 725

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma:

-32 855 32 855

Upplösning till följd av årets 
avskrivningar på utvecklingsavgifter

-527 527

Omräkningsdifferens 564 -724 -160

Årets resultat -43 375 -43 375

Utgående balans per
31 december 2019

3 209 213 753 286 -166 876 -43 375 6 997

Ingående balans per  
1 januari 2020

3 209 213 753 286 -166 876 -43 375 6 997

Nyemission 996 61 430 62 426

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma:

- 43 375 43 375

Upplösning till följd av årets 
avskrivningar på utvecklingsavgifter

-528 528

Omräkningsdifferens 2 073 371 2 444

Årets resultat -57 939 -57 939

Utgående balans per
31 december 2020

4 205 274 655 2 359 -209 352 -57 939 13 928

Flerårsöversikt (tkr)

Förändring av eget kapital (tkr)
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Moderbolaget Aktiekapital Fond för 
utvecklings- 

utgifter

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets resul-
tat

Totalt

Ingående balans per 
1 januari 2019

3 201 5 274 208 290 -127 047 -27 667 62 052

Nyemissioner 8 717 725

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:

-27 667 27 667

Upplösning till följd av 
årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter

-527 527

Årets resultat -37 033 -37 033

Utgående balans per 
31 december 2019

3 209 4 747 209 007 -154 186 -37 033 25 744

Ingående balans per 
1 januari 2020

3 209 4 747 209 007 -154 186 -37 033 25 744

Nyemissioner 996 61 429 0 62 425

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:

  -37 033 37 033

Upplösning till följd av 
årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter

-528 528

Årets resultat    -50 630 -50 630

Utgående balans per 
31 december 2020

4 205 4 219 270 436 -190 691 -50 630 37 539
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Rapport över totalresultat Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Nettoomsättning 1 1 332 1 426

Förändring av lager färdiga varor 941 662

Övriga rörelseintäkter 2 281 4 203

  2 554 6 291

Rörelsens kostnader  

Handelsvaror -1 397  -1 672

Övriga externa kostnader  3, 4, 5 -40 140 -37 841

Personalkostnader 6 -9 630 -6 214

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -3 056 -2 681

Övriga rörelsekostnader 7 -427 -242

  -54 650 -48 650

Rörelseresultat  -52 096 -42 359

  

Resultat från finansiella poster  

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

9 -2 610 294

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 39 -35

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -3 272 -1 275

  -5 843 -1 016

Resultat efter finansiella poster  -57 939 -43 375

  

Resultat före skatt  -57 939 -43 375

  

ÅRETS RESULTAT  -57 939 -43 375

Resultat per aktie före och efter utspädning i SEK 29 -1,31 -1,25

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma omklassificeras till resultaträkningen

Omräkning av utländskt dotterbolag 2 073 564

ÅRETS TOTALRESULTAT -55 866 -42 811

Årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare -55 866 -42 811

Koncernens rapport över resultat och
övrigt totalresultat för perioden (tkr)
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Tillgångar  Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för forsknings- och  utvecklings- 
arbeten och liknande arbeten

12 19 011 21 387

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt  
liknande rättigheter

13 2 237 2 325

21 248 23 712

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer 14 2 054 2 407

  

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga leasingfordringar 198 0

Summa anläggningstillgångar  23 500 26 119

  

Omsättningstillgångar  

Varulager m m  18

Färdiga varor och handelsvaror 2 754 1 813

Förskott till leverantörer 2 859 2 076

5 613 3 889

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 345 430

Aktuella skattefordringar 39 39

Övriga fordringar 19 2 526 1 675

Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 19 113 42

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 392 712

  3 415 2 898

Kortfristiga placeringar

Obligationer, värdepapper 21 11 276 3 605

  

Kassa och bank 21 595 2 156

Summa omsättningstillgångar  20 899 12 548

  

SUMMA TILLGÅNGAR  44 399 38 667

  

Koncernens rapport över finansiell ställning
vid periodens slut (tkr)
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Eget kapital och skulder  Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 22

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  

Aktiekapital  4 205 3 209

Övrigt tillskjutet kapital  274 655 213 753

Reserver  2 359 286

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat  -267 291 -210 251

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  13 928 6 997

  

Summa eget kapital  13 928 6 997

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 200 600

Övriga skulder 240 8

Kortfristiga skulder  

Kortfristig del av långfristig skuld kreditinstitut 23 400 400

Leverantörsskulder  4 460 7 446

Övriga skulder 24 20 301 20 334

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 4 870 2 882

  30 031 31 062

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44 399 38 667

Koncernens rapport över finansiell ställning
vid periodens slut (tkr)



42 ÅRSREDOVISNING 2020 CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB (PUBL)

Kassaflödesanalys  Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten  

Inbetalningar från kunder 1 698 5 401

Utbetalningar till leverantörer och anställda -53 833 -44 296

Betald skatt  0 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

 -52 135 -38 902

  

Erlagd ränta  -3 272 -220

Kassaflöde från den löpande verksamheten -55 407 -39 122

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 27 -348 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -198 0

Försäljning kortfristiga placeringar 38 -40

Kassaflöde från investeringsverksamheten -508 -40

 

Finansieringsverksamheten  

Nyemission  62 425 726

Upptagna lån 15 000 20 000

Amortering av lån -15 400 -400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  62 025 20 326

 

PERIODENS KASSAFLÖDE 6 110 -18 836

 

Likvida medel vid periodens början 5 761 24 425

Kursdifferens i likvida medel 0 172

Likvida medel vid periodens slut 21 11 871 5 761

Koncernens rapport över kassaflöden 
för perioden (tkr)
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning 1 1 738 421

Förändring lager färdigvaror 941 662

Övriga rörelseintäkter 2 134 4 203

  2 813 5 286

  

Rörelsens kostnader  

Varuinköp -1 341 -1 637

Övriga externa kostnader 3 ,4, 5 -36 591 -32 497

Personalkostnader 6 -7 080 -5 077

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -2 856 -2 480

Övriga rörelsekostnader 7 -419 -168

  -48 287 -41 859

Rörelseresultat 8 -45 474 -36 573

  

Resultat från finansiella poster  

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  
anläggningstillgångar

9 -2 610 294

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 715 516

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -3 261 -1 270

  -5 156 -460

Resultat efter finansiella poster  -50 630 -37 033

  

Resultat före skatt  -50 630 -37 033

  

ÅRETS RESULTAT  -50 630 -37 033

Moderbolagets rapport över resultat 
och övrigt totalresultat för perioden (tkr)
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Tillgångar  Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12 19 011 21 388

  

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer 14 1 815 1 946

  

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 15, 16 242 242

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 17 24 901 20 618

Långfristiga leasingfordringar 198 0

 25 341 20 860

Summa anläggningstillgångar  46 167 44 194

  

Omsättningstillgångar  

Varulager m m 18

Lager av färdiga varor 2 754 1 813

Förskott till leverantör 2 859 2 076

 5 613 3 889

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 345 189

Fordringar hos dotterföretag 1 042 939

Aktuella skattefordringar 40 39

Övriga fordringar 19 2 312 1 573

Kortfr del av långfr leasingfordringar 19 113 42

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 392 712

  4 244 3 494

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 21 11 276 3 605

  

Kassa och bank 21 362 1 821

Summa omsättningstillgångar  21 495 12 809

  

SUMMA TILLGÅNGAR  67 662 57 003

Moderbolagets rapport över finansiell ställning  
vid periodens slut (tkr)
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Eget kapital och skulder  Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 22

Bundet eget kapital  

Aktiekapital  4 205 3 209

Fond för utvecklingsutgifter 4 219 4 747

  8 424 7 956

Fritt eget kapital  

Överkursfond  270 436 209 007

Balanserad vinst eller förlust  -190 691 -154 186

Årets resultat  -50 630 -37 033

  29 115 17 788

Summa eget kapital  37 539 25 744

  

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 200 600

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 400 400

Leverantörsskulder  4 403 7 171

Övriga skulder 24 20 281 20 239

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 4 839 2 849

Summa kortfristiga skulder  29 923 30 659

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  67 662 57 003

  

Moderbolagets rapport över finansiell ställning  
vid periodens slut (tkr)
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Kassaflödesanalys  Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten  

Inbetalningar från kunder 1 420 4 137

Utbetalningar till leverantörer och anställda  -47 248 -37 761

Betald skatt  0 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

 -45 828 -33 631

  

Erlagd ränta -3 261 -220

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -49 089 -33 851

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 27 -348 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -6 414 -5 407

Försäljning av kortfristiga placeringar 38 -40

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 724 -5 447

  

Finansieringsverksamheten  

Nyemission 62 425 726

Upptagna lån 15 000 20 000

Amortering av lån -15 400 -400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 025 20 326

 

PERIODENS KASSAFLÖDE 6 212 -18 972

 

Likvida medel vid periodens början 5 426 24 328

Kursdifferens i likvida medel 0 70

Likvida medel vid årets slut 21 11 638 5 426

Moderbolagets rapport över kassaflöden  
för periodens slut (tkr)
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ALLMÄN INFORMATION
Clinical Laserthermia Systems AB:s (publ) (CLS) koncern- 
redovisning har upprättats med tilllämpning av Årsredo- 
visningslagen (ÅRL), International Financial Reporting  
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningar från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som 
har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. 
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tion RFR 1 “Kompletterande redovisningsregler för koncern-
er” tillämpats.

Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 2 “Redovisning för juridiska 
personer”. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i 
svenska kronor och avser perioden 1 januari - 31 december 
för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31  
december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgångar 
och skulder är redovisade till anskaffningsvärdemetoden.  
Investeringar i koncernföretag värderas till anskaffnings- 
värde. I de fall det redovisade värdet avseende investerin-
gen överstiger återvinningsvärdet (se avsnitt nedan 
om ”Nedskrivningar”) sker nedskrivning.

STANDARDER OCH TOLKNINGAR 

IFRS 15 – Intäktsredovisning
IFRS 15  reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De 
principer som IFRS  15 bygger på ska ge användare av finan-
siella rapporter mer användbar information om företagets 
intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att 
information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäker-
heter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde 
hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt 
ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att 
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 
15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal 
samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 trädde ikraft 
den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 15 har inte materiellt 
påverkat hur koncernen redovisar intäkter och därmed har 
ingen övergångsmetod blivit aktuell.

IFRS 9 - Finansiella instrument
IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Den nya standarden skiljer sig väsentligt mot 
nuvarande standard IAS 39. Standarden innehåller nya prin-
ciper för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. 
Avgörande för hur värdering ska ske baseras dels på före-
tagets syfte med att inneha tillgången (”business model”), 
dels det finansiella instrumentets kontraktsenliga kassa-
flöden (”contractual cash flows”). Koncernen har utvärderat 

effekterna av införandet av IFRS 9 och bedömeratt det inte 
föreligger några väsentliga skillnader mellan den nya stan-
darden och koncernens tidigare principer för klassificering 
och värdering av finansiella instrument samt nedskrivningar 
av osäkra kundfordringar. Koncernen tillämpar standarden 
från och med 1 januari 2018. Bolaget bedömmer vid varje 
balansdag kreditrisken för kundfordringarna och beräknar 
en förlustreserv.

IFRS 16 – Leasing
CLS har valt att tillämpa IFRS 16 från och med den 1 januari 
2019. IFRS 16 ersätter de IFRS standarder som idag reglerar 
redovisning av leasing – närmare bestämt IAS 17, IFRIC 4, 
SIC-15 och SIC-27. Många av de bedömningar som krävs 
enligt IFRS 16 krävs redan idag enligt IAS 17 för finansiel-
la leasingavtal. Utmaningen med IFRS 16 är att det nu är 
en betydligt större mängd avtal som omfattas av dessa 
uppskattningar och bedömningar däribland hyresavtal som 
aktiveras som tillgång och skuld i balansräkningen, med 
tillhörande effekt att kostnaden i resultaträkningen fördelas 
på avskrivningar i rörelseresultatet och räntekostnader i 
finansnettot. Bolaget tilläm-par förenklad övergångsmetod.

Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till 
alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balan-
sräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att 
leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under 
en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala 
för denna rättighet. I resultaträkningen ska avskrivningar 
redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leas-
ingskulden. Såsom effekt av övergången till IFRS 16 minskar 
bolagets övriga externa kostnader samtidigt som finansiella 
kostnader och balansomslutning  ökar. Koncernen tillämpar 
IFRS 16 retroaktivt samt förenklingsregeln avseende korttid-
slease.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt antaganden, vilka påverkar resultat- 
och balansräkning samt övriga upplysningar. Uppskattning-
ar, bedömningar och antaganden ses över regelbundet. 
Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar, 
uppskattningar och antaganden. Styrelsen och den verkställ- 
ande ledningen gör löpande en bedömning av uppskjuten 
skatt och immateriella tillgångar. Moderbolaget har en 
uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens 
utgång till (50 182 tkr, motsvarande ett underskottsavdrag 
på 234 495 tkr 1).

1) Av försiktighetsskäl har uppskjuten skattefordran inte redovisats. 

Noter
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Värderingen av förlustavdrag och företagets förmåga att 
utnyttja outnyttjade förlustavdrag bygger på antagandet 
att skattemässiga överskott kommer att genereras i bolaget 
inom en prognostiserbar framtid. Värderingen av imma-
teriella tillgångar prövas minst en gång per år eller oftare 
om det finns indikation på att en värdeminskning kan ha 
inträffat.

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 11 871 
(5 761) tkr. Med beaktande av den emission som gjorts 
under 2020, vilken tillförde bolaget totalt ca 62 425 tkr 
före emissionskostnader samt förväntade intäkter, samt de 
emissioner som är genomförda under första kvartalet 2021, 
bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är till-
räckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånaders-
perioden och framöver. Skulle förutsättningarna ändras kan 
ytterligare kapitalanskaffning komma att övervägas. CLS 
kan med aktieägarnas godkännande genomföra nyemission-
er, återköpa aktier eller öka/ minska lån. Kapitalstrukturen 
revideras regelbundet. Den 31 december 2020 uppgick kon-
cernens eget kapital till 13 928 (6 997) tkr och eget kapital i 
CLS AB uppgick till 37 539 (25 744) tkr.

KONCERNREDOVISNING
CLS koncernredovisning omfattar Moderbolaget CLS AB 
samt dotterbolagen CLS America Inc. och CLS Berlin GmbH. 
Dotterbolag medtages i koncernredovisningen fr.o.m. 
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen och ingår inte i koncernredovisningen från 
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör. 
Internvinster respektive mellanhavanden inom koncernen 
elimineras i koncernredovisningen.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar  
dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och  
eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffnings- 
värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning
till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet
för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt 
övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaff- 
ningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen 
utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för till-
gångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade 
eget kapitalinstrument som lämnats som vederlag och i 
utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transak-
tionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. 
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger 
nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som 
goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt 
i resultaträkningen. Dotterbolags finansiella rapporter tas 

in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Re-
dovisningsprinciperna  för dotterbolag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
Koncernens principer.

UTLÄNDSKA VALUTOR

Funktionell valuta
Funktionell valuta är i valutan i de primära ekonomiska 
miljöer företagen bedriver sin verksamhet. Moderföretag-
ets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för Moderbolaget och för koncernen.

Omräkning av valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionel-
la valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs 
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Kurs-
vinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelse-
skulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas 
som finansiella poster.

Omräkning av utlandsverksamhet
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs 
som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en 
utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till den 
genomsnittskurs som förelegat vid respektive transaktions-
tidpunkt.  Omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta-
omräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt total-
resultat.

VARULAGER
Varulagret har, med tillämpning av först-in-först-ut (FI-
FO)-principen, värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet.  

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt IAS 7, Rapport över 
kassaflöden, indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar enbart transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar. Som likvida medel räknas kassa,  banktillgodo-
havanden och kortfristiga placeringar.
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NOT 1 Nettoomsättning
Försäljningen baseras på ett mått som benämns netto- 
omsättning, detta mått exkluderar intäkter som inte är 
hänförliga till försäljning  av produkter och tjänster. 
Företagsledningen bedömer verksamheten ur ett produkt- 
perspektiv där verksamhet endast omfattar ett rörelse-
segment* som används för att fatta strategiska beslut. 
Segmentet utgörs av bolagets mobila laserenhet samt 
tillhörande engångsprodukter. Hänvisning görs till resultat- 
och balansräkningarna rörande den primära segmentsredo-
visningen. Intäkter redovisas i resultaträkningen när väsent-
liga risker och förmåner som är förknippade med varornas 
ägande överförts till kunden. Intäkter för tjänsteuppdrag 
redovisas i resultaträkningen när uppdraget är slutfört då 
de tjänster CLS utför löper på mycket kort tid. 
Försäljningen redovisas netto efter moms.

*Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av 
koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster 
inom en viss ekonomisk omgivning och som är utsatt för risker och 
möjligheter som skiljer sig från andra segment. Rörelsesegment 
ska rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna 
rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfatt-
aren. I CLS har denna funktion identifierats som koncernens vd.

NOT 2 Övriga intäkter

NOT 3 Arvode till revisor
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer 
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter.

NOT 4 Transaktioner med närstående

NOT 5 Leasing
Leasing av materiella anläggningstillgångar där koncernen 
som leasetagare i allt väsentligt innehar de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassifi-
ceras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början 
redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre 
av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimi-
leaseavgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter 
avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens 
poster långfristig upplåning och kortfristig upplåning. Varje 
leasingbetalning fördelas mellan ränta och amortering av 
skulden. Räntan redovisas i resultaträkningen fördelat över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive period redovisade skulden. 

Intäkter Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Sverige 0 0 0 0

Övriga länder 1 332 177 1 426 280 1 738 744 421 466

Totalt 1 332 177 1 426 280 1 738 477 421 466

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Kursvinster 134 005 126 827 134 005 126 827

EU-projekt 
Horizon 2020

0 4 040 766 0 4 040 766

Övrigt 146 814 35 994 0 35 994

Totalt 280 819 4 203 587 134 005 4 203 587

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Gunilla Savring via 
Savring Consulting
AB

958 300 1 202 490 958 300 1 202 490

Rolf Kiessling via 
Immocon AB

92 000 99 625 92 000 99 625

Dan Mogren via 
Medinovus AB

1 115 871 1 491 599 1 115 871 1 491 599

Arne Ferstad via 
Ankor Consultant 
Ltd

12 620 67 846 12 620 67 846

L-E Eriksson via 
Elano AB

64 000 205 4481 64 000 205 4481

Hans von Celsing 
via Berkshire 
Investment Man-
agement Ltd

917 000 873 600 917 000 873 600

K-G Tranberg 
via KG Tranberg 
Medical

211 000 641 000 211 000 641 000

Totalt 2 254 920 1 787 894 2 254 920 1 787 894

1) Avser incitamentsprogam 2017 för förvärv av aktier

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Dillon AB

Revisionsuppdraget 76 000 126 820 76 000 126 820

Revisionsverksam-
het utöver revision-
suppdraget

0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

Totalt 76 000 126 820 76 000 126 820
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Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 
leasingavtal skrivs av över nyttjandeperioden eller under 
den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingperioden, såvida inte det med rimlig grad av säkerhet 
kan fastställas att äganderätten övergår till leasetagaren vid 
slutet av leasingperioden.

Leasing där en väsentlig del av risker och fördelar med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som opera- 
tionell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden 
(efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing- 
perioden.

Lokalhyror avser Moderbolagets och dotterbolagen, CLS 
America Inc. respektive CLS Berlin GmbH, lokaler. Koncern-
ens bolag har tolv månaders löpande uppsägningstid. CLS 
America Inc. har ett hyreskontrakt som löper till den 31 
oktober 2021, CLS Berlin GmbH har ett hyreskontrakt som 
löper till den 31 maj 2021.

NOT 6 Personal
Samtliga anställda i Moderbolaget omfattas av en pension-
splan. Avhängigt av tidpunkten för anställningens påbörjan 
administreras pensionsplanen av SPP eller individuellt val 
och klassificeras som en avgiftsbestämd pensionsplan. 
I en avgiftsbestämd plan görs fastställda betalningar till 
en separat enhet och därefter föreligger inga legala eller 
formella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Avgifter 
för pensionsförsäkringar redovisas som en kostnad i resul-
taträkningen när de uppstår.

Ersättningar och övriga förmåner till styrelse, 
vd och ledande befattningshavare

Styrelsen bestod 2020 av 3 kvinnor och 4 män. 2019 bestod 
styrelsen av 6 män. Koncernledningen utgörs av verkställan- 
de direktören och ledningsgruppen, 3 män och 1 kvinna.

Grundlön/
Styrelsearvode

Pension-
skostnad

Summa

Hans von Celsing, styrelsens 
ordförande

160 000 0 160 000

Arne Ferstad, ledamot 40 000 0 40 000

Rolf Kiessling, ledamot 80 000 0 80 000

Gunilla Savring, ledamot 40 000 0 40 000

Karl-Göran Tranberg, ledamot 80 000 0 80 000

Catherine Gilmore-Lawless 40 000 0 40 000

Marika Crohns, ledamot 40 000 0 40 000

Summa 480 000 0 480 000

Årets kostnad Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Lokalhyror 805 164 799 450 492 463 499 308

Totalt 805 164 799 450 492 463 499 308

Framtida betalnings-
förpliktelser, nomi-
nellt värde

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Lokalhyror

Inom 1 år 750 156 572 998 505 968 499 308

Mellan 1 och 5 år 374 969 322 872 337 312 322 872

Totalt 1 125 125 895 870 843 280 832 180

Medelantal 
anställda

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Totalt 7 6 5 4

Varav kvinnor 4 5 3 4

Löner och ersättningar har utgått med:

Styrelse och vd 1 812 096 1 957 573 1 812 096 1 957 573

Övriga anställda 6 271 348 2 679 537 3 990 701 2 027 437

Totala löner 8 083 443 4 637 110 5 802 797 3 985 010

Sociala kostnader 1 289 566 1 081 871 1 035 714 882 102

Pensionskost- 
nader vd

0 0 0 0

Pensionskost-
nader övriga 
anställda

181 619 186 086 181 619 186 086

Totalt sociala och  
pensionskost-
nader

1 471 185 1 204 957 1 217 333 1 068 188
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NOT 7 Övriga rörelsekostnader

NOT 8 Inköp och försäljningar mellan 
koncernföretag

NOT 9 Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

NOT 10 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

NOT 11 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

NOT 12 Balanserade utgifter för  forsknings- 
och utvecklingsarbeten
Koncernens balanserade utgifter aktiveras när de uppfyller 
förutsättningarna för att tas upp som immateriell tillgång 
enligt IAS 38.  Avskrivningsperioden inleds när tillgången har 
kommersialiserats. Balanserade utgifter har en avskrivnings- 
tid om 10 år.

Tillgångar bedöms med avseende på värdeminskning när- 
helst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. En ned- 
skrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redo-
visade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket är det 
högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida kassa-
flöden till en räntesats som beaktar marknadens bedömning 
av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgån-
gen. För immateriella tillgångar med obestämd nyttjande-
period och immateriella  tillgångar  som ännu ej är färdiga 
för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.

NOT 13  Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken m m
Patent
Koncernens utgifter för patent aktiveras när de uppfyller 
förutsättningarna för att tas upp som immateriell tillgång 
enligt IAS 38. Patent har en begränsad nyttjandeperiod 
och redovisas därför till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsperioden inleds 
när patentet har kommersialiserats, dvs lanserats som en 
ny produkt eller applikation. En avskrivningstid om 10 år 
avseende patent motiveras av att merparten av dessa har 
minst denna giltighetstid med möjlighet till förlängning 
därutöver.

Tillgångar bedöms med avseende på värdeminskning 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indi-
kerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. 

Balanserade 
utgifter

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Ingående an- 
skaffningsvärde

23 763 914 23 763 914 23 763 914 23 763 914

Utgående an- 
skaffningsvärde

23 763 914 23 763 914 23 763 914 23 763 914

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar

-2 376 391 0 -2 376 391 0

Årets avskrivning -2 376 391 -2 376 391 -2 376 391 -2 376 391

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar

-4 752 782 -2 376 391 -4 752 782 -2 376 391

Redovisat värde 19 011 132 21 387 523 19 011 132 21 387 523

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Övriga ränte-
kostnader

3 271 129 1 275 356 3 261 505 1 269 771

Kursdiffer-
enser

163 0 163 0

Totalt 3 271 292 1 275 356 3 261 668 1 269 771

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Övriga ränte- 
intäkter

0 134 676 958 550 712

Kursdifferenser 132 5 435 132 5 435

Resultat vid 
försäljningar

38 456 -40 419 38 456 -40 419

Totalt 38 588 -34 850 715 546 515 728

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Kursförluster 419 065 168 042 419 065 168 042

Övriga rörelse-
kostnader

7 628 73 699 0 0

Totalt 426 693 241 741 419 065 168 042

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag i koncernen

0,0% 0,0%

Andel av årets totala försäljning som 
skett till andra företag i koncernen

57,4% 55,7%

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Kursdiffer-
enser

-2 610 303 293 512 -2 610 303 293 512

Totalt -2 610 303 293 512 -2 610 303 293 512
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En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket 
är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevär-
det. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida 
kassaflöden till en räntesats som beaktar marknadens
 bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den 
specifika tillgången. För immateriella tillgångar med obe- 
stämd nyttjandeperiod och immateriella  tillgångar som 
ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinnings- 
värdet årligen.

NOT 14 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av laboratorie- 
utrustning, övriga inventarier samt datorutrustning redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas 
anskaffningsvärden, nyttjandeperioder och eventuella 
restvärden. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod 
prövas varje balansdag och justeras vid behov. Vinster och 
förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas
i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över till- 
gångens bedömda nyttjandeperiod, baserat på tillgångar-
nas anskaffningsvärde enligt följande: 

Laboratorieutrustning 5 år
Övriga inventarier 5 år

NOT 15 Andelar i koncernföretag

NOT 16 Specifikation andelar i koncern- 
företag

Inventarier, 
verktyg och 
installationer

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Ingående an-
skaffningsvärde

3 714 959 1 634 824 2 750 498 700 560

Nyanskaffningar 347 799 0 347 799 0

Omklassificering 0 2 080 135 0 2 049 938

Utrangering 0 0 0 0

Utgående an-
skaffningsvärde

4 062 758 3 714 959 3 098 297 2 750 498

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar

-1 307 780 -1 015 306 -803 899 -700 560

Avskrivning på 
utrangering

0 0 0 0

Årets avskrivning -689 178 -302 016 -479 548 -103 339

Valutakurs-
differens

-11 820 9 542 0 0

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar

-2 008 778 -1 307 780 -1 283 447 -803 899

Redovisat värde 2 053 980 2 407 179 1 814 850 1 946 599

Namn Säte Org.nr Ägarandel Antal 
aktier

Bokfört 
värde

Clinical Asia
Pacific Pte. 
Ltd

Singa-
pore

202004466N 50% 32 500 0

CLS 
America 
Inc.

San 
Diego, 
USA

47-1229568 100% 1000 672

CLS Berlin 
GmbH

Berlin, 
Tyskland

DE312254134 100% 25 000 241 450

Namn Säte Org.nr Ägarandel Resultat

Clinical Asia
Pacific Pte. 
Ltd

Singa-
pore

202004466N -117 723

CLS 
America 
Inc.

San 
Diego,
USA

47-1229568 -13 525 518 -5 087 736

CLS Berlin 
GmbH

Berlin, 
Tyskland

DE312254134 -4 978 811 -2 103 120

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Ingående anskaffningsvärde 242 122 242 122

Årets nyförvärv 0 0

Utgående ackumulerat ansakffningsvärde 242 122 242 122

Bokfört värde 242 122 242 122

Patent och 
licenser

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Ingående 
anskaff-
ningsvärde

2 289 553 2 289 553 0 0

Utgående 
anskaff-
ningsvärde

2 286 553 2 289 553 0 0

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar

0 0 0 0

Årets avskrivning 0 0 0 0

Ingående  
redovisat värde 

2 324 826 0 0 0

Valutakurs-
differens 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar

-88 260 35 273 0 0

Redovisat värde 2 236 566 2 324 826 0 0
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NOT 17 Fordringar hos koncernföretag

NOT 18 Varulager

NOT 19 Övriga fordringar

För närvarande innehas inga derivat inom koncernen. 
Koncernens finansiella instrument omfattar främst kund-
fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut och 
leverantörsskulder och redovisas enligt affärsdagsprincipen. 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda 
varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. De ingår 
i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde och i efterföljande perioder 
till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade löptid är 
kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskonter-
ing. Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörel-
sens kostnader. Verkligt värde på kundfordringar överensstämmer 
med redovisat värde. Kreditkvalitet på ej reserverade fordringar 
bedöms vara god.

Rörelseskulder redovisas till anskaffningsvärde. Leverantörsskuld-
er upptas till det värde som företaget har för avsikt att betala 
leverantören för att avveckla skuldförhållandet. Leverantörsskulder 
redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Kundfordringar upptas till de belopp med vilket de efter individuell 
prövning förväntas inflyta. Per den 31 december 2020 var förfallna 

kundfordringar om 401 580 kronor för koncernen.

NOT 20 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

NOT 21 Likvida medel
Likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen 
består av kassamedel hos bank samt kortfristiga placeringar. 

Verkligt värde per den 31 december 2020 för obligationer 
och värdepapper uppgår till 11 343 730,03.

Belopp per den 31 
december

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Förutbetalda 
försäkringspremier

57 904 133 107 57 904 133 107

Övriga poster 334 001 579 193 334 001 579 193

Totalt 391 905 712 300 391 905 712 300

Belopp per den 
31 december

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Obligationer, 
värdepapper mm

11 275 840 3 604 801 11 275 840 3 604 801

Banktillgodo- 
havanden

594 670 2 155 578 362 168 1 820 711

Totalt 11 870 510 5 760 379 11 638 008 5 425 512

Koncern 
Bokfört 

värde

Koncern 
Verkligt 

värde

Moderbolag 
Bokfört 

värde

Moderbolag 
Verkligt 

värde

Finansiella 
tillgångar

Kundfordringar 344 692 344 692 1 386 766 1 386 766

Övriga fordringar 2 639 023 2 639 023 2 425 185 2 425 185

Likvida medel 11 870 510 11 938 401 11 638 008 11 705 899

Finansiella skulder

Långfristig skuld 
kreditinstitut

200 000 200 000 200 000 200 000

Leverantörsskulder 4 460 085 4 460 085 4 402 920 4 402 920

Övriga skulder 20 301 409 20 301 409 20 281 227 20 281 227

Belopp per den 31 
december

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Momsfordran 1 437 123 1 628 090 1 264 812 1 554 493

Kortfr. del av lång-
fr. leasingfordran

113 188 42 015 113 188 42 015

Övrigt 1 088 712 46 792 1 047 185 18 288

Totalt 2 639 023 1 716 897 2 425 185 1 614 796

Belopp per den 31 
december

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Färdiga varor  
och handelsvaror

2 754 267 1 813 490 2 754 267 1 813 490

Förskott till  
leverantör

2 859 031 2 076 140 2 859 031 2 076 140

Redovisat värde 5 613 298 3 889 630 5 613 298 3 889 630

Belopp per den 31 december Modebolag 
2020

Modebolag 
2019

Ingående 
anskaffningsvärde

20 618 424 14 366 967

Tillkommande fordringar 6 893 006 5 957 945

Valutajustering -2 610 303 293 512

Utgående 
anskaffningsvärde

24 901 127 20 618 424

Utgående 
ackumulerade nedskrivningar

0 0

Utgående redovisat värde 24 901 127 20 618 424
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NOT 22 Aktier
Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

NOT 23 Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut avser i sin helhet reverslån i bank.

NOT 24 Övriga skulder

NOT 25 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

NOT 26 Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar

NOT 27 Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar

Not 28 Ställda säkerheter och ansvars- 
förbindelser

Not 29 Resultat per aktie
Resultat per aktie, före utspädning, beräknas genom att  
dividera årets totalresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet ute- 
stående aktier under perioden. 

Resultat per aktie, efter utspädning, beräknas genom att 
dividera årets totalresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare med antal aktier vid årets slut.

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag
2020

Moderbolag 
2019

Upplupna löne- 
relaterde kostnader

2 532 764 818 473 2 532 764 818 473

Styrelsearvode 0 80 000 0 80 000

Ränta 1 606 250 1 191 665 1 606 250 1 191 665

Övriga poster 731 507 792 113 700 150 759 247

Totalt 4 870 521 2 882 251 4 839 164 2 849 385

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Obligationslån 73 500 73 500 73 500 73 500

Övriga poster 20 227 909 20 260 743 20 207 727 20 165 458

Totalt 20 301 409 20 334 243 20 281 227 20 238 958

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

Långfristiga ränte-
bärande skulder

Förfaller mellan 1 
och 5 år

200 000 600 000 200 000 600 000

Summa 200 000 600 000 200 000 600 000

Kortfristiga ränte-
bärande skulder

Förfaller inom 1 år 400 000 400 000 400 000 400 000

Summa 400 000 400 000 400 000 400 000

Antal aktier Kvotvärde Aktier

Per den 31 december 2018 0,09 34 603 821

Nyemission registrerad 2019-06-05 0,09 90 732

Nyemission registrerad 2020-02-25 0,09 862 068

Nyemission registrerad 2020-02-25 0,09 1 227 241

Nyemission registrerad 2020-02-25 0,09 8 673 638

Per den 31 december 2020 0,09 45 547 500

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag
2019

Förändring av 
posten i balan-
sräkningen

2 464 651 2 341 118 2 376 391 2 376 391

Årets avskrivningar
enligt plan

-2 376 
391

- 2 376 
391

2 379 391 - 2 376 391

Kursdifferenser -88 260 35 273 0

Totalt 0 0 0 0

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag
2020

Moderbolag
2019

Förändring i posten 
i balansräkningen

-353 199 -1 787 661 -131 749 -1 946 599

Årets avskrivningar 
enligt plan

-689 178 -302 016 -479 548 -103 339

Omklassificering 2 089 677 2 049 938

Kursdifferenser -11 820 0 0

Totalt 347 799 0 347 799 0

Belopp per den 
31 december

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Moderbolag 
2020

Moderbolag 
2019

för reverslån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Totalt 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Koncern 
2020

Koncern 
2019

Årets resultat, SEK -57 938 881 -43 374 825

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 44 163 594 34 649 187

Antal aktier vid årets slut 45 457 500 34 694 553

Resultat per aktie före  och efter utspädning, 
SEK

-1,31 -1,25
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Not 30 Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -190 690 834

Överkursfond 270 436 241

Årets förlust -50 630 301

Summa 29 115 106

Disponeras så att i ny  
räkning överföres 29 115 106

Summa 29 115 106
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BILD?

Lund den 7 juni 2021
 
 
 
 
Hans von Celsing     Marika Crohns
Ordförande  
   
   
   
Lars-Erik Eriksson     Catherine Gilmore-Lawless
   
   
   
   
Rolf Kiessling      Gunilla Savring

Dan J. Mogren     Karl-Göran Tranberg
t.f. Verkställande Direktör     

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 juni 2021
Dillon AB 
 
 

Oskar Kantoft 
Auktoriserad revisor 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella  redovisningsstand-

arderna  IFRS så som de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och resultat. Moderbolagets redo-

visning har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av Moderbolagets ekonomiska ställning och 

resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och Moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och Moderbolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör Moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 7 juni 2021. Koncernens resultat- och balansräkning 

och Moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 juni 2021.
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Revisionsberättelse 
  
Till bolagsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 
Org.nr 556705-8903 
 
  
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Clinical Laserthermia Systems 
AB (publ) för räkenskapsåret 2020.  
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
 
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 4-18. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. 
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 
  
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
  
  
Malmö den 7 juni 2021 
  
Dillon AB 
  
  
  
Oskar Kantoft   
Auktoriserad revisor 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 
   
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats:http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) för räkenskapsåret 
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 
  
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
  
  
Malmö den 7 juni 2021 
  
Dillon AB 
  
  
  
Oskar Kantoft   
Auktoriserad revisor 
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Finansiell kalender

Årsstämma 2021-06-28

Delårsrapport 2/21 januari – juni  2021-08-24

Delårsrapport 3/21 januari – september 2021-11-18

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-24

CLS finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets

websida. Där finns även vår finansiella kalender.

www.clinicallser.se under IR
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Ordlista

Ord/fras  Definition

Systemisk terapi Behandling av specifik tumörsjukdom i hela kroppen.

Minimalinvasiv Användande av specialiserad teknik och utrustning för
att se och behandla inuti en patient utan att behöva 
göra stora snitt. 

Immunterapi Behandling som använder celler eller antikroppar för 
att stärka kroppens immunförsvar. 

Metastaser Cancer som spridit sig.

CE-Märkning Marknadsgodkännande i Europa.

FDA godkännande Marknadsgodkännande i USA.

Cytotoxiska läkemedel Används för att förhindra att tumörceller delar sig.

Laserablation Med hjälp av laser värma upp för att åstadkomma en 
vävnadsskada för att uppnå celldöd.

FLA Fokuserad laserablation.

LITT Laser interstitial thermal therapy.

imILT Immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi.

MR, MRI Magnetresonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera). 
Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och 
klassificera vissa sjukdomar.

Stereotaxi Användande av dator och avbildande teknik för att skapa 
3D-bilder med hög precision.
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