
CLS tillförs cirka 12,2 MSEK genom
utnyttjandet av teckningsoptioner av
serie TO3
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (“CLS” eller “Bolaget”) genomförde under april 2021 en
företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av units
(”Riktade emissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade
emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”teckningsoptionerna”) och
TO4. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och
med den 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Totalt utnyttjades 3 484 241
teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 34
procent.

Totalt  utnyttjades  3  484  241  teckningsoptioner,  motsvarande  cirka  34  procent  av  samtliga
teckningsoptioner som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen, för teckning av
totalt  3 484 241 B-aktier. En teckningsoption berättigade till  teckning av en ny B-aktie i  CLS till  en
teckningskurs om 3,50 SEK per aktie. Genom de utnyttjade teckningsoptionerna tillförs CLS därmed
cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i CLS med 3 484 241 B-aktier, från
65 822 310 till 69 306 551 aktier varav 600 000 A-aktier och 6  706 551 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med
cirka 322 292,29 SEK, från cirka 6 088 563,71 SEK, till cirka 6 410 856 SEK. För befintliga aktieägare
som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 5 procent baserat på antalet
aktier i CLS efter utnyttjandet av teckningsoptionerna.
 
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 och TRANBERG

Clinical  Laserthermia  Systems  AB  (publ), utvecklar   och   säljer   TRANBERG®|Thermal   Therapy
System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling
av   cancertumörer   och   läkemedelsresistent   epilepsi,   enligt   regulatoriska   godkännanden   inom   EU
respektive   USA.   Produkterna  marknadsförs   för   bildstyrd   laserablation   samt   används   i   studier   för
behandling  med  imILT®, bolagets   interstitiella   lasertermoterapi   för   immunstimulerande ablation  med
potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA
och marknadsbolag i 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. 
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Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
 

http://www.clinicallaser.se/

