
Idag är sista dag för handel för CLS
teckningsoptioner av serie TO3
Idag, den 21 april 2022, är sista dag för handel för de teckningsoptioner av serie TO3
(”teckningsoptionerna”) som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (“CLS” eller “Bolaget”)
emitterade i samband med den företrädesemission av units samt den riktade emissionen av units
som Bolaget genomförde under april 2021. Teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North
Growth Market. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS till en kurs om
3,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer CLS att tillföras cirka 35,6
MSEK före emissionskostnader.

Instruktion om tillvägagångssätt för teckning av aktier i CLS genom utnyttjande av teckningsoptionerna
finns tillgängligt i det pressmeddelande som CLS offentliggjorde den 11 april 2022.
 
Innehavare som har sina teckningsoptioner förvaltarregistrerade (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller
kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och
följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 25 april
2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.
 
Innehavare  som  har  sina  teckningsoptioner  direktregistrerade  (innehav  på  VP-konto)  ska  anmäla
utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att
anmälningssedeln är  emissionsinstitutet  Aqurat  Fondkommission tillhanda senast  den 25 april  2022.
Anmälningssedel  finns  tillgängligt  på  Bolagets,  emissionsinstitutets  och  Redeye  AB:s  respektive
hemsidor (www.clinicallaser.com, www.aqurat.se, www.redeye.se). Observera att  betalning för  de nya
aktierna  ska  vara  Aqurat  tillhanda  senast  den  25  april  2022  i  enlighet  med  instruktioner  på
anmälningssedeln.
 
Notera att teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 25 april 2022 förfaller utan värde. Innehavare
som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa senast idag, den 21 april 2022.
 
Investerarpresentationer
CLS kommer att presentera på Redeye Investor Forum idag, den 21 april 2022. Information om eventet
finns på Redeyes hemsida.
 
Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i
transaktionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan J. Mogren, Acting CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40
E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com
 
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System,
inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt
regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd
laserablation samt för behandling med imILT®, Bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt
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immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och
Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified
adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
 

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 21-
04-2022 08:30 CET.


