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Bästa teckningsoptionsinnehavare,

I april förra året genomförde CLS framgångsrikt en företrädesemission och en riktad emission som till-
förde bolaget 71 miljoner kronor. Emissionerna bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3
och TO4. Nu har det blivit dags att utnyttja TO3 och jag vill försäkra mig om att du inte missar att an-
vända dina teckningsoptioner. Läs mer om hur du gör för att utnyttja TO3 på nästa sida!

Sedan kapitaltillskottet i fjol har CLS fortsatt att leverera på de milstolpar vi satt upp för verksamheten
och som vi ser som avgörande för bolagets fortsatta marknadsetablering och tillväxt. 

Jag vill särskilt lyfta fram de framgångar vi gör inom området för klinisk evidensframtagning. Under det 
senaste halvåret har vi landat ytterligare avtal om kliniska studier, som är att betraktas som kliniska ut-
prövningar av våra produkter, med tongivande universitetssjukhus och framstående kliniker. Syftet är
att säkerställa kliniska evidens kopplade till användningen av våra produkter inom våra fokusområden 
urologi och neurokirurgi, vilka är en vital del i vårt underlag för fortsatt marknadsetablering.

Vi fortsätter även att stärka vår IP-portfölj genom nya patent och ansökningar om marknadsgodkännande. 
Den senaste ansökan skickades in i slutet av förra året till US-FDA gällande vårt TRANBERG system med 
Thermoguide Workstation och dess användning för MR-bildledd NeuroLITT-behandling av tumörer och 
epileptiska fokus i hjärnan. Ytterligare ansökningar inom våra respektive affärsområden följer.

Just nu pågår ett intensivt arbete, både på huvudkontoret och ute på fältet, med att lansera vår nya gen-
eration TRANBERG produkter på våra marknader i Europa och USA inom urologi och vi kommer under året 
att synas på större och mindre mässor i samband med regionala och internationella läkarkonferenser. 

Jag ser med stor tillförsikt på vår framtid som en respekterad och etablerad global leverantör av utrust-
ning för kostnadseffektiv skonsam minimalinvasiv behandling av svåra tumörsjukdomar eller funktionella 
sjukdomar där vi idag tyvärr ser en underutnyttjad eller senarelagd aktiv behandling på grund av de förvän-
tade komplikationer som uppstår vid traditionella behandingsmetoder.      

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla teckningsoptionsinnehavare, aktieägare och investerare
för ert förtroende och engagemang. Tillsammans förbättrar vi vården för många som är svårt sjuka.

Dan J. Mogren, tf VD

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 marknadsbo-
lag 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. 
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
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Så här gör du för att utnyttja teckningsoptionerna
Villkor
En teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i CLS.

Teckningskurs
3,50 SEK.

Teckningsperiod
11 april 2022 till och med den 25 april 2022.

Sista dag för handel
Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa fram till  
och med den 21 april 2022.

Betalning
Genom samtidig betalning.

Teckning genom utnyttjande av teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner 
Om du har TO3 på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring anmäler du utnyttjandet av tecknings- 
optioner i enlighet med förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Kontakta din
förvaltare i god tid före den 25 april då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

Direktregistrerade teckningsoptioner  
Om du har TO3 på VP-konto anmäler du utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka
in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aqurat Fondkom- 
mission tillhanda senast den 25 april. Anmälningssedel finns tillgängligt på www.clinicallaser.se, 
www.redeye.se och www.aqurat.se. 

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade kontakta 
värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

Handel med teckningsoptioner
Om du inte önskar utnyttja dina teckningsoptioner har du möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North 
Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 21 april 2022 under kortnamn 
CLS TO3 B och med ISIN SE0015812243. 

För mer information om utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vänligen besök
https://www.redeye.se/transaction/clinical-laserthermia-systems-2
https://aqurat.se/clsto3b2022/

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRATS ELLER UTNYTTJATS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOM-
MER ATT FÖRFALLA UTAN VÄRDE. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS DET 
ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN UTNYTTJANDE- 
PERIODEN AVSLUTAS.
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