
Dan J. Mogren utses till permanent VD
för Clinical Laserthermia Systems
Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar idag att
styrelsen har utsett Dan J. Mogren till permanent VD för CLS. Dan J. Mogren har varit
tillförordnad VD sedan 1 december 2020.

 
– Dan har gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad VD och uppvisat både ett skickligt ledarskap
och en djup förståelse för CLS och hur strategin ska verkställas för att nå våra mål. Jag är
mycket glad över att Dan kommer att fortsätta som permanent VD och driva bolaget framåt när
vi nu förbereder bolaget för en full marknadslansering, säger Hans von Celsing, CLS
styrelseordförande.
 
– Jag ser fram emot att bli permanent VD för CLS och att fortsätta utveckla bolaget i linje med
vårt strategiska fokus på att skapa rätt produkterbjudande, generera efterfrågad klinisk evidens
och öka takten i kommersialiseringen inom våra prioriterade marknadssegment, säger Dan J.
Mogren, CLS VD.
 
Dan J. Mogren har varit tillförordnad VD på CLS sedan den 1 december 2020. Innan dess var
han Chief Commercial Officer på CLS 2009-2020. Han har sammanlagt över 30 års erfarenhet
av ledande befattningar inom affärs- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning,
samt över 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring av medicintekniska produkter.
Dan J. Mogren har grundat och utvecklat flera företag inom olika medicintekniska områden.
 
Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022, kl. 08:30
CET.
 
 
Kontaktinformation:
Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com
 
 
Om CLS och TRANBERG system 
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

mailto:dan.mogren@clinicallaser.com


CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 
 
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
 

This disclosure contains information that CLS is obliged to make public pursuant to the EU
Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication,
through the agency of the contact person, on 18-05-2022 08:30 CET.
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