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Sammanfattning av delårsrapporten (avser koncernen) 
 
Tre månader (2022-01-01 – 2022-03-31) 

• Nettoomsättning uppgick till 708 KSEK (893 KSEK).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 824 KSEK (-9 461 KSEK). 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (-0,21 SEK). 
• Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 12 % (7 %). 

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2022 

• CLS och Skånes universitetssjukhus inledde ett samarbete för att genomföra en klinisk studie avseende 
MR-bildledd laserablationsbehandling av glioblastom med CLS TRANBERG® Thermal Therapy System 
med Thermoguide™ Workstation. 

• Tillförordnad VD Dan J. Mogren gick på en planerad sjukskrivning från den 10 februari till den 31 mars. 
Lars-Erik Eriksson, bolagets CFO och tidigare VD, utsågs till ställföreträdande VD under denna period. 

• Radboud University Medical Center i Nijmegen, Nederländerna, fick etiskt godkännande för att inleda en 
prövarinitierad studie avseende MR-ledd fokuserad laserablation för behandling av prostatacancer med 
TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation. 

• CLS lanserade en ny hemsida för att ytterligare stärka kommunikationen med bolagets kunder. Hemsidan 
bygger på en ny varumärkesplattform med tydliga budskap kring CLS marknadssegment urologi, 
neurokirurgi och onkologi. 

• Nytt patent erhölls i Kina avseende produkt och metod vid behandling med imILT®-protokollet för 
immunstimulerande behandling av cancer. 

• CLS Americas Inc. och Urological Research Network LLC., en icke-vinstdriven forskningsorganisation 
baserad i Florida, USA, annonserade en klinisk studie avseende laserablation av låg till medelgradig 
prostatacancer där Focalyx Technologies, som utvecklar bildledd fusionsteknologi använder 
TRANBERG® Thermal Therapy System. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Tillförordnad VD Dan J. Mogren återgick till arbetet efter den planerade sjukskrivningen. 

• CLS lanserade CE-märkt Thermoguide™ Workstation för användning tillsammans med MR-scanner från 
GE Healthcare. Den nya versionen är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete med GE Healthcare och 
CLS partner Image Guided Therapy och innebär att CLS marknad breddas ytterligare. Sedan tidigare är 
Thermoguide™ Workstation tillgänglig för kunder med MR-scanners från Siemens Healthineers. 

• CLS Americas Inc och Urological Research Network LLC meddelade att den första patienten säkert 
behandlats med laserablation av prostatacancer i den nyligen annonserade studien som använder CLS 
TRANBERG® Thermal Therapy System i kombination med Focalyx® Fusion utrustning för bildledning. 

• CLS ingick ett avtal med Quadia Diagnostic Imaging Center i Piaseczno, Polen, om kommersiell 
utvärdering av TRANBERG® Thermal Therapy System för MR-ledd ablation av lokaliserad 
prostatacancer. Avtalet innebär att Quadia efter utvärderingen avser köpa CLS produkter. 

• CLS tillfördes cirka 12,2 miljoner kronor genom utnyttjandet av teckningsoptioner från serie TO3. Genom 
utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i CLS till 69 306 551 från tidigare 65 822 310, vilket 
motsvarar en utspädning om 5 procent för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner. 

• CLS styrelse meddelade att Dan J. Mogren utsetts till VD för CLS AB efter att varit tillförordnad VD sedan 
den 1 december 2020. 
 
 

 
  



 
VD Dan J. Mogren kommenterar 
 
Under första kvartalet tog CLS flera viktiga steg i riktning mot vår vision att minimalinvasiv laserablation införs som 
en effektiv standardbehandling och som ett säkrare alternativ till kirurgi för flera patientgrupper.  Det ska ske initialt 
inom marknadssegmenten urologi, neurokirurgi och onkologi. Under perioden fortsatte inledda diskussioner med 
nya tänkbara kommersiella partners inom marknadssegmentet urologi och tre nya kliniska studier inom urologi och 
neurokirurgi startades upp. 
 
Det tragiska kriget i Ukraina påverkar inte CLS verksamhet i nuläget, men vi följer noggrant utvecklingen inklusive 
eventuella effekter av sanktioner införda mot Ryssland. 
 
Kostnadsutvecklingen under perioden visar ökade kostnader för externa expertkonsulter samt ökade 
personalkostnader. Ökade personalkostnader avser ökade löne- och löneomkostnader i samband med de 
anställningar inom kvalitetssäkring och klinisk verksamhet som genomförts för att möta våra större behov inom 
dessa områden, både i Europa och USA. 
 
Två nya studier inom urologi 
Vi planerar att under året starta fler prövarinitierade studier i Europa och USA i syfte att introducera våra 
TRANBERG® Thermal Therapy System för opinionsledande urologer och radiologer som planerar att erbjuda 
minimalinvasiv bildledd laserablation som ett säkrare, snabbare och effektivare behandlingsalternativ till sina 
patienter med prostatacancer. Det är en marknad i tidig fas som vi bedömer har en enorm potential. En viktig 
händelse under kvartalet var därför starten av den prövarinitierade studien avseende MR-bildledd fokal 
laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer vid Radboud University Medical Center, Nijmegen, 
Nederländerna. Studien genomförs med MR-skannerutrustning från Siemens Healthineers. Sedan tidigare pågår 
en liknande studie vid Toronto General Hospital, Kanada med MR-utrustning från GE Healthcare. 
 
Ytterligare en viktig studie inom urologisegment annonserades av vårt dotterbolag CLS Americas i USA, där Focalyx 
Technologies utvärderar användningen av TRANBERG® Thermal Therapy System med Focalyx® Fusion1 för 
minimalinvasiv laserablation av patienter med låg- och medelgradig lokaliserad prostatacancer. Behandlingen, som 
enbart tar cirka 90 minuter, utförs på en urologimottagning under lokalbedövning med planerad hemgång för 
patienten samma dag. Studien utförs av Urological Research Network i Miami.  
 
Dr Fernando J. Bianco, försöksledaren vid Urological Research Network, är känd som en pionjär inom 
minimalinvasiv ablationsbehandling av prostatan. Vi har stor förhoppning om att även denna studie kommer att visa 
på goda resultat då Dr. Bianco’s återkoppling efter 5 patienter var mycket positiv. Sedan tidigare pågår en liknande 
studie i Europa vid Otto-von-Guericke-universitetsjukhus i Magdeburg, Tyskland, där motsvarande utrustning, för 
planering och bildledning av ablationen, från annan leverantör ingår. 
 
Genombrottsavtal med Skånes universitetssjukhus 
Inom neurokirurgi träffades ett genombrottsavtal med Skånes universitetssjukhus om att genomföra en klinisk 
studie avseende MR-bildledd laserablationsbehandling av glioblastom. Syftet med studien är att öppna vårt första 
indikationsområde inom neurokirurgi för vår teknologi. Vi ser extra mycket fram emot denna studie eftersom den är 
på hemmaplan, vilket gör att vi tillsammans med vår amerikanska partner Clearpoint Neuro Inc. kommer att följa 
studien på nära håll.  
 
Tillsammans med Clearpoint Neuro Inc., erbjuder vi ett komplett system av nästa generation helt integrerbara 
navigations- och laserablationsplattform, bestående av deras stereotaxilösning och vårt TRANBERG® Thermal 
Therapy System med Thermoguide™ Workstation. Vad gäller marknadsgodkännande för vår produkt inom 
neurokirurgi, kommer studien vid Skånes Universitetssjukhus skapa data för CE-märkning i Europa, medan vi i USA 
ligger ett steg före. Där lämnade CLS in en gemensamt framtagen 510(k)-ansökan till amerikanska 
läkemedelsmyndigheten US-FDA redan i slutet av förra året. Med ett godkännande på plats påbörjas ett 
lanseringsarbete direkt därpå genom Clearpoint Neuro. 
  

 
 
1 Focalyx® Fusion är ett ultraljudbaserat system för effektivare planering och bildledning av biopsitagning och 
ablation i prostatan. 



Lansering inom urologisegmentet  
Efter periodens utgång har behandlingar framgångsrikt kommit i gång i våra nya studier inom urologisegmenet. 
Hittills har totalt sju patienter behandlats i USA och Europa. Därtill har vi inlett lanseringen av våra nya 
TRANBERG®-produkter för bildledd FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer vid ledande konferenser i 
Europa och USA.  
 
Produkterna presenterades för urologer och radiologer som också fick pröva på att använda dem. Detta gjordes i 
samband med CLS medverkan vid European Conference on Interventional Oncology i Wien, Österrike, och vid 
årsmötet för American Urological Association i New Orleans, USA. Utfallet var mycket gott och vi noterar särskilt 
intresset för vårt TRANBERG system framtaget för behandling som utförs på urologimottagningar under 
lokalbedövning och med hemgång för patienten samma dag. 
 
Det innebär att vi nu går in i en kommersiell fas med våra nya TRANBERG®-produkter inom urologisegmentet, en 
mycket viktig milstolpe för CLS. Inledningsvis prioriterar vi de kliniker och sjukhus som avser ingå avtal om 
utvärdering av våra produkter inför ett beslut om upphandling. 
 
Milstolpar 2022  
Under resterande del av 2022 är ambitionen att teckna ytterligare avtal med kommersiella partners inom 
urologisegmentet och ytterligare utvärderingsavtal med, i första hand, opinionsledande urologer och radiologer 
inom minimalinvasiv behandling av prostatacancer i Europa och USA. 
 
Vidare ser vi fram emot ett godkännande för den 510(k)-ansökan till US-FDA vi tagit fram tillsammans med 
Clearpoint Neuro Inc. Ett godkännande innebär att vi genom vårt partnerskap med Clearpoint Neuro Inc. även går 
in i en kommersiell fas för CLS teknologi inom neurokirurgi i USA. Vår målsättning är även att få igenom våra 
produktgodkännanden hos CLS Asia Pacific och att därmed kunna starta kliniska samarbeten och en initial 
försäljning med utgångspunkt i Singapore. 
 
Sammantaget har flera viktiga milstolpar för 2022 uppnåtts och vi fortsätter att öka takten inom vårt kliniska program 
och i arbetet med lanseringen av vår nya generation produkter i Europa och USA. 
 
 
Dan J. Mogren 
VD, Clinical Laserthermia Systems AB 
  



 
CLS i korthet 
Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och säljer laserbaserade behandlingssystem inom marknadsegmenten 
urologi, neurokirurgi och onkologi. Systemen består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för 
avancerad bildbaserad övervakning och styrning av behandling samt tillhörande sterila engångsinstrument. De 
används idag främst för:  
 

• Laserablation vid fokal behandling av lokaliserad icke-metastaserad malign och benign tumörsjukdom. 
• Immunstimulerande laserablation vid systemisk behandling av spridd tumörsjukdom (imILT®) 

 
CLS produkter säljs idag till kunder på urologi- och onkologimarknaden under varumärket TRANBERG®. Bolagets 
produkter har hittills använts vid behandling av mer än 250 patienter, för rutinbehandling såväl som behandling 
inom kliniska studier, främst inom minimalinvasiv bildstyrd laserablation av prostatacancer i tidigt stadium och vid 
spridd tumörsjukdom. 
 
Inom onkologi är målet att utvärdera vår patentskyddade immunstimulerande laserablation – imILT® – i patienter 
med spridd cancer, med ursprung i till exempel bukspottskörtel, tjocktarm, hud och bröst. CLS har hittills genomfört 
ett antal kliniska studier på ett fåtal patienter. Studierna har visat att vidare utvärdering är intressant. Idag pågår ett 
kliniskt utvärderingsarbete, inom ramen för den studie som bedrivs av Immunophotonics, samt ett arbete med den 
registerstudie som förbereds i Europa. 
 
Vid laserablation som behandling av lokaliserad icke spridd tumörsjukdom är CLS fokus främst fokal bildstyrd 
behandling av tidig lokal prostatacancer (PCa) samt behandling av tumörer och sjukdomsalstrande centra i hjärnan. 
Kliniska program gällande laserablation för fokal behandling av tidig prostatacancer och glioblastom pågår. En 
utökning av programmen planeras för att bredda programmet och öka takten i patientrekryteringen. 
 
Mer information om CLS finns på företagets webbplats www.clinicallaser.se  
Där hittar du också Bolagets finansiella rapporter under https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/ 
 
Affärs- och intäktsmodell 
CLS affärsmodell innefattar utlicensiering såväl som kommersialisering i egen regi och via distributörer. Vägvalet 
beror bland annat på marknaden, CLS kompetens- och ambitionsnivå, vilka samarbetspartners bolaget har samt 
bolagets finansiella ställning. 
 
Bolaget har en väl etablerad prissättnings- och betalningsmodell till slutkund, där fördelar samt risker är väl kända. 
CLS erbjuder tidsbegränsade avtal för utvärdering av produkterbjudandet efter vilket en kommersiell förhandling 
inleds. 
 
CLS kommersialiseringsstrategi specificerar en successiv etablering av bolagets TRANBERG®-portfölj inom 
utvalda marknadssegment, med början inom urologi följt av neurokirurgi och onkologi. Etablering sker geografiskt 
med utgångspunkt i marknadsgodkännande, tillgängliga ersättningsmodeller för kunden och i kraft av genererade 
och publicerade kliniska evidens inom respektive indikationsområde. 
 
Genom partnerskap med leverantörer av komplementära produkter och integrationslösningar skapas 
förutsättningar för en ökad marknadsbearbetning med gemensamt uppsatta kommersiella mål och en bred 
marknadskommunikation med början i Europa och USA. Exempel på detta är de redan nämnda partnerskap och 
samarbeten som CLS har med till exempel Siemens Healthineers AG, Clearpoint  Neuro Inc. och Focalyx Inc. 
 
TRANBERG®-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer 
som certifikaten medger. 
 
Pågående kliniska studier  
Toronto General Hospital, Toronto, Kanada  
Studie avseende MR-bildledd fokuserad laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer. Studien som 
pausades under pandemin utökades med ytterligare 30 patienter under 2020 och kommer sammanlagt att omfatta 
55 patienter. Idag är närmare 40 patienter behandlade inom ramen för studien. Uppföljningstiden efter behandling 
är 6 månader och den sammanlagda tiden för studien beräknas bli ca 72 månader. Patientrekrytering och 
behandlingar påbörjades 2017. 
 



Radboud University Medical Center, Nijmegen, Nederländerna 
Prövarinitierad studie avseende MR-bildledd fokal laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer. Studien 
kommer sammanlagt att omfatta 10 patienter med låg- till medelgradig prostatacancer. Uppföljningstiden efter 
behandling är 6 månader och den sammanlagda tiden för studien beräknas bli cirka 24 månader. Etikgodkännande 
har erhållits, patientrekrytering och behandlingar påbörjades i februari 2022. 
 
Otto-von-Guericke-University Magdeburg  
I oktober 2020 tecknade CLS ett avtal med Otto-von-Guericke-University Magdeburg, medicinska fakulteten, om 
en klinisk studie, initierad av sjukhuset, avseende behandling med MR-UL-fusion-bildledd fokal laserablation av 
prostatacancer, 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 6 månader och den sammanlagda tiden för studien beräknas bli cirka 24 
månader. Etikgodkännande har erhållits och patientrekrytering och behandlingar påbörjades i december 2021. 
 
Urological Research Network, Miami, USA 
Klinisk fas 1-studie där Focalyx Technologies, som utvecklar fusionsteknologi för MR-förstärkning av ultraljud, 
använder TRANBERG® Thermal Therapy System för MR-UL-fusion-bildledd fokal laserablation (FLA) av låg- till 
medelgradig lokaliserad prostatacancer. Studien utförs av Urological Research Network. Studien omfattar 5 + 15 
patienter. Uppföljningstiden efter behandling är 6 månader och den sammanlagda tiden för studien beräknas bli 
cirka 12 månader. Etikgodkännande har erhållits och patientrekrytering och behandlingar påbörjades i april 2022. 
 
Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige 
CLS-sponsrad klinisk utvärdering av säkerhet och genomförbarhet avseende MR-bildledd laserablationsbehandling 
av glioblastom utförd med TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation tillsammans 
med Clearpoint Neuros CE-märkta neuronavigationsplattform. Studien kommer sammanlagt att omfatta 5 patienter. 
Uppföljningstiden efter behandling är 3 månader och den sammanlagda tiden för studien förväntas bli cirka 15 
månader. Etikgodkännande har erhållits och patientrekrytering påbörjades i mars 2022. 
 
Immunophotonics, Schweiz  
Ett forskningssamarbete där 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 Bolagets TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT®-metod 
att användas tillsammans med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001. Studien ägs av 
Immunophotonics och CLS fakturerar engångsinstrument och leasar ut de laserenheter som används i studien. För 
aktuell information om studien hänvisas till Immunophotonics.  
 
Planerade kliniska studier 
Kliniska studier – bildledd laserablation  
För kommersialiseringen av CLS TRANBERG®-produkter behövs stödjande kliniska evidens, som visar på 
säkerhet och effektivitet vid användning tillsammans med bildledningssystem från olika leverantörer. Därför har 
bolaget under 2022 utökat sitt kliniska utvecklingsprogram, i Europa och USA, med studier inom bildledd fokal 
ablation av tidig prostatacancer samt MR-bildledd ablation i hjärnan.  
 
Registerstudie – PRECISE  
För att säkerställa att relevanta kliniska data fortsatt samlas in för TRANBERG®-systemet, har CLS tagit fram en 
registerstudie, som fått namnet PRECISE. Detta innebär att kliniker som vill behandla patienter med imILT®-
protokollet eller FLA/LITT och TRANBERG®-systemet, med olika typer av bildledning, kommer att kunna anslutas 
till studien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Målet med en registerstudie är framför allt att 
fånga eventuella biverkningar och systemets funktion i den dagliga användningen och det på mer kommersiella 
villkor. När ett sjukhus erhållit etiskt godkännande för att ansluta sig till studien kommer CLS att meddela detta. 
 
Multicenterstudie  
Baserat på resultaten i de genomförda studierna med avseende på bildledd 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 sent stadium. 
 
  



Målsättning  
CLS målsättning är att, på den globala marknaden för minimalinvasiv bildledd vävnadsablation, etablera Bolagets 
egenutvecklade portfölj av laserbaserade behandlingssystem, inom marknadssegmenten urologi, neurokirurgi och 
onkologi under varumärket TRANBERG®.  
 
TRANBERG® för bildledd laserablation  
I USA och Europa marknadsför Bolaget TRANBERG®-system för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av 
prostatacancer och i nästa steg, cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella 
målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för 
behandling av dessa patientgrupper. Prissättningen av CLS produkter bedöms variera mellan indikationsområden 
och bildledningssystem. 
 
Marknaderna i Europa och USA för minimalinvasiv behandling av prostatacancer värderades 2019 till omkring 35 
miljarder USD och detta värde beräknas växa med nära 12 procent årligen till 20272. Läkemedelsmarknaden för 
glioblastom väntas växa till ett värde om nära 1,8 miljarder USD till 2027, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. 
 
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 kommersiellt intressanta för behandling med imILT® är 
tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottkörtel, lever, njure och hud. Prissättningen av CLS produkter kommer även 
här att variera mellan indikationsområden och bildledningssystem.  
 
År 2040 väntas drygt 30 miljoner personer drabbas av cancer och drygt 16 miljoner dö. Behandlingar i framkant – 
så som imILT® – kommer erbjuda ett växande antal patienter i sena stadier av sin cancersjukdom effektivare och 
mer tolerabla behandlingsalternativ än vad som är tillgängligt idag. 
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav  
CLS har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett helägt dotterbolag i 
Tyskland (CLS GmbH). 2020 registrerade CLS tillsammans med Advanced Medical Systems Pte, Ltd. (AMS) en 
exklusiv leverantör av medicintekniska produkter och tjänster, det samägda bolaget CLS Asia Pacific Pte, Ltd., där 
CLS innehar 50 % av aktierna.  
 
Utveckling av resultat och ställning  
CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för 
produktutveckling, marknadsföring och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.  
 
Finansiering  
I april 2021 genomförde CLS nyemissioner som tillförde bolaget sammanlagt cirka 71,5 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader. Emissionerna genomfördes enligt följande: en företrädesemission av aktier och  
teckningsoptioner (units) om 47,7 MSEK samt en riktad emission av units om sammanlagt 20 MSEK. 
Företrädesemissionen övertecknades vilket gjorde att en överteckningsoption om 3,7 MSEK kunde utnyttjas.   
 
Under april 2022 genomfördes inlösen av teckningsoption 3 (TO3) vilket gav ett utfall på 12,2 MSEK. CLS har även 
en teckningsoption 4 (TO4) med inlösen i april 2023. CLS är idag till delar finansierat med lån och strategin är att 
hitta en långsiktig finansiering för CLS som inkluderar dessa båda teckningsoptioner.  
 
Aktien  
B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Den 31 mars 2022 uppgick antalet 
aktier i Bolaget till 65 822 310, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 71 214 823. Aktiekapitalet 
uppgick till cirka SEK 6 088 564. 
 
Teckningsoptioner  
Per den 30 september 2021 uppgick antalet teckningsoptioner till 20 364 810 stycken fördelat på två serier TO3 
och TO4. TO4 har ett lösenpris mellan SEK 4,20 och SEK 7,00. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna 
teckningsoptioner ökar antalet aktier i CLS med 20 364 810 aktier.  
 
Årsstämma och årsredovisning  
CLS årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) 
omkring den 7 juni 2022. Årsstämma i CLS är planerad att hållas den 28 juni 2022.  
 
  

 
 
 



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Regulatoriska frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.  
Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, har påverkat bolagets möjlighet till 
marknadsbearbetning och det är, trots det något förbättrade läget, svårt att bedöma om denna påverkan kommer 
att kvarstå även under kommande period. 
 
Principer för delårsrapportens upprättande  
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och därmed enligt samma redovisningsprinciper och bedömningar 
som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS).  
 
Granskning av revisor  
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
 
Finansiell kalender   
Årsstämma    2022-06-28  
Delårsrapport 2/22 januari – juni  2022-08-25  
Delårsrapport 3/22 januari – september  2022-11-17  
Bokslutskommuniké 2022   2023-02-23 
 
 
 
  

Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 19 maj 2022 

Clinical Laserthermia Systems AB 
Styrelsen 

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 ma CET. 
 
Rapporten publiceras på CLS hemsida under IR. Direktlänk till rapporten https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/ 
 

Kontaktinformation: 
Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com  

https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/


Finansiell översikt 
 
 
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden 
 

(KSEK) 220101-220331 210101-210331 210101-201231 200101-201231 

 (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) 

     
Nettoomsättning 708 893 2 245  1 332 
Förändring lager färdigvaror -318 -133 1 401 941 
Övriga rörelseintäkter 93 133 161 281 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -798 -128 -7 276 -1 397 
Övriga externa kostnader -9 556 -7 386 -42 639 -40 140 
Personalkostnader -3 294 -2 285 -11 560 -9 630 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-694 

 
-762 -2 788 -3 056 

Övriga rörelsekostnader -115 -36 -221 -427 
Rubrik?? -14 457 -10 597 -64 484 -54 650 
Rörelseresultat -13 974 -9 704 -60 677 -52 096 
     
Resultat från finansiella poster     
Res. från övriga värdepapper & fordringar 
som är anläggningstillgångar 

 
620 

 
1 238 2 913 -2 610 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
-8 

 
37 29 39 

Räntekostnader och liknande     
Resultatposter -462 -1 031 -6 406 -3 272 
Resultat efter finansiella poster -13 824 -9 460 -64 141 -57 939 
Uppskjuten skatt 0 -1 0 0 
Periodens resultat -13 824 -9 461 -64 141 -57 939 
Minoritetens del av periodens resultat 155  526  
Övrigt totalresultat   -13 669 -9 461 -63 615 -57 939 
     
     
     
     
     
Omräkning av utländskt dotterbolag 325 -2 854 -2 656 2 073 
Periodens totalresultat -13 344 -12 315 -66 271 -55 866 
     

 
  



 
Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 

  

(KSEK)  220331  210331 211231  
    
 
Tillgångar  

 
 

    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 16 781 18 417 17 313 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  2 304 2 281 2 279 
    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 1 331 1 956 1 477 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Uppskjuten skattefordran 3 113 0 3 039 
Långfristiga leasingfodringar 84 198 84 
Andra långfristiga fordringar 123  121 

    
Summa anläggningstillgångar 23 736 22 852 24 313 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m m    
Lager av färdiga varor 3 837 2 642 4 155 
Förskott till leverantör 975 3 249 453 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 514 541 531 
Aktuella skattefordringar 0 47 0 
Övriga fordringar 2 687 1 209 4 849 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 0 0 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 897 349 1 159 
    
Kortfristiga placeringar    
Obligationer, värdepapper 18 250 6 062 29 459 
    
Kassa och bank 3 433 10 945 1 706 
    
    
Summa omsättningstillgångar 31 593 25 044 42 424 
    
Summa tillgångar 55 329 47 896 66 738 



Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut forts 
 

 
  

(KSEK)  220331 
 

210331 211231 
    
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    
Aktiekapital 6 089 4 205 6 089 
Fond för utvecklingsutgifter 3 560 4 087 3 692 
Övrigt tillskjutet kapital 339 828 270 436 339 828 
Reserver 28 -772 -297  
Balanserade medel inkl periodens resultat -342 018 -274 774 -327 518 
Minoritetens andel av periodens resultat -779  -610 
Summa eget kapital 6 708 3 182  
   21 184 
Skulder till kreditinstitut 50 200 100 
Övriga skulder 0 59 0 
    
Kortfristiga skulder    
Kortfristig del av långfristig skuld kreditinstitut 50 300  100 
Leverantörsskulder 4 921 5 261 4 314 
Aktuella skatteskulder 307 0 306 
Övriga skulder 40 741 35 300 35 950 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 552 3 594 4 784 
 48 571 44 455  
    
Summa eget kapital och skulder 55 329 47 896 66 738 



Rapport över förändringar eget kapital – koncernen 
 
2021-01-01 - 2021-12-31 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Balanserade vinstmedel 
    kapital   inkl årets resultat 

     
Vid årets början 4 205 274 655 2 359 -267 291 
Nyemission 1 884 69 393   
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -527  527 
Omräkningsdifferens   -2 656 2 861 
Årets resultat    -63 615 
Minoritetens andel    -610 
Vid årets slut 6 089 343 521 -297 -328 128 

 

2022-01-01 - 2022-03-31 
 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet Reserver 
Balanserade 
vinstmedel 

    kapital   inkl årets resultat 
     

Vid periodens början 6 089 343 521 -297 -328 128 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på 
utvecklingsavgifter  -132  132 
Omräkningsdifferenser   325 -353 
Periodens resultat    -13 669 
Minoritetens andel    -779 
Vid periodens slut 6 089 343 389 28 -342 797 

 
  



Koncernens rapport över kassaflöden för perioden 

(KSEK) 
220101–

220331 
210101–

210331 
210101–

211231 
200101–

201231 
 (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) 

     
DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN     
Inbetalningar från kunder 686 830 2 354 1 698 
Utbetalningar till leverantörer och 
anställda -14 576 -9 523 

 
-62 123 -53 833 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet   

 
0 

Betald skatt -21 -35 0 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före betalda 
räntor och inkomstskatter 

 
-13 911 

 
-8 728 

 
 

-59 769 -52 135 
     

Erlagd ränta -462 -1 031                -6 406 0 

    -3 272 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -14 373 -9 759 

 -55 407 

   -66 175  

INVESTERINGSVERKSAMHETN     

Förvärv av materiella     
anläggningstillgångar 0 -42 -146 -348 
Förvärv av immateriella     
anläggningstillgångar 0 0 -409  
Förvärv av finansiella    -198 
anläggningstillgångar   113  
Försäljning av kortfristiga 
placeringar -9 36 

34 38 

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -9 -6 

 
-508 

   -408  
FINANSIERINGSVERKSAMHETN     
Nyemission 0 0 71 277 62 425 
Upptagna lån 5 000 15 000 15 000 15 000 
Amortering av lån -100 -100 -400 -15 400 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 4 900 14 900 

 
85 877 62 025 

     

Periodens kassaflöde -9 482 5 135 19 294 6 110 

Kursdifferens i likvida medel     
Likvida medel vid periodens början 31 165 11 871 11 871 5 761 
Likvida medel vid periodens slut 21 683 17 006 31 165 11 871 



Moderbolagets rapport över resultat för perioden 
 

(KSEK) 
220101–

220331 
210101–

210331 
210101–

211231 
200101–

201231 

 (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) 

     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 691 542 1 717  1 738 
Förändring lager färdigvaror -318 -133 1 401 941 
Övriga rörelseintäkter 89 133 156  134 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -773 -125 -7 276 -1 341 
Övriga externa kostnader -7 850 -6 395 -36 654 -36 591 
Personalkostnader -1 955 -1 628 -8 719 -7 080 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -657 -714 -2 595 -2 856 
Övriga rörelsekostnader -115 -34 -221 -419 

 -11 350 -8 896   -55 465 -48 287  
Rörelseresultat -10 888 -8 354 -52 191 -45 474 
     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är 
anl.tillgångar 886 1 430 3 774 -2 610 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 37 35 715 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -471 -1 034 -6 405 -3 261 
Resultat efter finansiella poster -10 473 -7 921 -54 787 -50 630 
     
Resultat -10 473 -7 921 -54 787 -50 630 

 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
 
 

  

(KSEK)  220331  210331 211231  
    
 
Tillgångar  

 
 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 16 781 18 417 17 314 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 1 300 1 737 1 425 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 242 242 242 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 41 335 27 903 37 560 
Långfristiga leasingfodringar 85 198 85 
    
Summa anläggningstillgångar 59 743 48 497 56 626 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Lager av färdiga varor 3 837 2 621 4 155 
Förskott till leverantör 975 3 249 453 
 4 812 5 870 4 608 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 508 553 503 
Kundfordringar hos koncernföretag 2 202 1 303 1 464 
Aktuella skattefordringar 0 47 0 
Övriga fordringar 2 439 1 043 4 445 
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar 113 113 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 542 349 521 
 5 804 3 408 7 046 
Kortfristiga placeringar    
Obligationer, värdepapper 18 250 6 062 29 459 
    
Kassa och bank 3 102 10 248 1 190 
    
Summa omsättningstillgångar 31 968 25 588 42 303 
    
Summa tillgångar 91 711 74 085 98 929 



Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut 
forts 
 

 
 
  

(KSEK)  220331 
 

210331 211231 
    
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 6 089 4 205 6 089 
Fond för utvecklingsavgifter 3 560 4 087 3 692 
Fritt eget kapital    
Överkursfond 339 828 270 436 339 828 
Balanserat resultat -295 449 -241 189 -240 794 
Periodens resultat -10 473 -7 921 -54 787 
    
    
Summa eget kapital 43 555 29 618 54 028 
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 50 200 100 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 4 745 5 122 4 193 
Skatteskulder 307  306 
Skulder till kreditinstitut 50  300 100 
Övriga skulder 40 451 35 291 35 450 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 553 3 554 4 752 
 48 106 44 267 44 801 
    
Summa eget kapital och skulder 91 711 74 085 98 929 



Rapport över förändringar eget kapital – moderbolag 
 
2021-01-01 - 2021-12-31 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid årets början 4 205 4 219 270 436 -190 691 -50 630 
Nyemission 1 884  69 393   
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -50 630 50 630 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på  -527  527  
utvecklingsavgifter      
Periodens resultat     -54 787 
Vid årets slut 6 089 3 692 339 829 -240 794 -54 787 

 

2022-01-01 - 2022-03-31 
 

(KSEK) 
  

Aktiekapital 
  

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Överkursfond 

  

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

      
Vid periodens början 6 089 3 692 339 829 -240 794 -54 787 
Nyemission      
Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -54 787 54 787 
Upplösning till följd av årets avskrivningar på      
utvecklingsavgifter  -132  132  
Periodens resultat     -10 473 
Vid periodens slut 6 089 3 560 339 829 -295 449 -10 473 

 
 
 



Moderbolagets rapport över kassaflöden för perioden 
 

(KSEK) 
220101–

220331 
210101–

210331 
210101–

211231 
200101–

201231 
 (3 mån) (3 mån) 12 mån) (12 mån) 
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder 88 337 1 438 1 420 
Utbetalningar till leverantörer och 
anställda -10 900 -7 919 -52 655  -47 248  
Betald skatt -21 -35 0 -0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före betalda räntor 
och inkomstskatter -10 833 -7 617 -51 217 -45 828 
     
Erhållen ränta 0 0 0 0 
Erlagd ränta -462 -1 034 -6 405 -3 261 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -11 295 -8 651 -57 622 -49 089 
     
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 0 -42 -99 -348 
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 0  -409  
Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar -2 890 -1 571 -8 772 -6 414 
Försäljning av kortfristiga placeringar -9 36 34 38 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -2 899 -1 577 -9 246 -6 724 
     
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission 0 0 71 277 62 425 
Upptagna lån 5 000 15 000 15 000 0 
Amortering av lån -100 -100 -400 -400 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 4 900 14 900 85 877 62 025 
     
Periodens kassaflöde -9 294 4 672 19 009 6 212 
Likvida medel vid periodens början 30 647 11 638 11 638 5 426 
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 
Likvida medel vid periodens slut 21 353 16 310 30 647 11 638 

 
 
 
Definitioner 

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden 65 822 310 
aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier). 

 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Clinical Laserthermia Systems AB 
Organisationsnummer: 556705-8903 

Adress: Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
Hemsida: www.clinicallaser.se 
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