
Du kan ha dina aktier i CLS registrerade på två sätt:

1. På en depå hos en förvaltare (exempelvis Avanza eller 
Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalför-
säkring. 
2. På ett VP-konto (direktregistrerat ägande).

1. Du som har aktier registrerade på en depå hos en 
förvaltare, på ett investeringssparkonto eller i en kapi-
talförsäkring 
Oftast räcker det med att logga in på din depå för att få 
instruktioner om hur du tecknar. Om du inte hittar dessa 
instruktioner, vänligen kontakta din förvaltare så kommer 
densamma att hjälpa dig. Observera att i det fall nyttjande 
av uniträtter sker via en bank eller förvaltare, rekom-
menderas detta ske tidigt i teckningsperioden då banker 
och förvaltare kan ha olika tidsgränser för sista dag för 
teckning.

2. Du som har aktier på ett VP-konto
a) Emissionsredovisning 
Du erhåller en emissionsredovisning med inbetalningsavi 
där det framgår antal erhållna uniträtter och antalet units 
som kan tecknas med företrädesrätt. I det fall du vill nyttja 
samtliga uniträtter betalar du in enligt inbetalningsavin.

b) Anmälningssedel med stöd av uniträtter
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om du av 
andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än 
vad som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear 
Sweden AB, ska anmälningssedel med stöd av uniträtter 
användas. 

Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet 
med de instruktioner som anges på anmälningssedel med 
stöd av uniträtter. Emissionsredovisningen från Euroclear 
Sweden AB ska därmed inte användas. Anmälningssedel 
med stöd av uniträtter finns att tillgå via Nordic Issuings 
hemsida, www.nordic-issuing.se.

c) Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall
I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 
EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till 
Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som 
betalning sker. Observera att Nordic Issuing AB inte kan 
boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän 
penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Pen-
ningtvättsformulär finns att tillgå via Nordic Issuing AB:s 
hemsida, www.nordic-issuing.se.

d) Anmälningssedel – utan företrädesrätt
Om du önskar teckna fler units än vad du har rätt till med fö-
reträdesrätt fyller du även i anmälningssedel utan företräde.
Sådan anmälningssedel finns att tillgå via Nordic Issuings 
hemsida, www.nordic-issuing.se. Teckning av units kan även 
ske med digital signering på www.nordic-issuing.se. 

Bästa aktieägare

Clinical Laserthermia Systems AB (”CLS”) genomför en företrädesemission av units som initialt kan 
tillföra bolaget högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader och därefter ytterligare högst cirka 35 
MSEK före emissionskostnader genom vidhängande teckningsoptioner under februari 2023. Den initiala 
delen av företrädesemissionen omfattas till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

De som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerade som aktieägare i CLS äger före-
trädesrätt att teckna units i aktuell emission. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) 
uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) B-aktier 
och en (1) teckningsoption av serie TO 5 B. Teckningsperioden pågår från och med 23 augusti 2022 till 
och med den 6 september 2022. Notera att i det fall utnyttjande av uniträtter sker via en bank eller 
förvaltare rekommenderas aktieägaren att kontrollera bankens eller förvaltarens tidsgräns för sista dag 
för teckning. 

I bifogad teaser finns sammanfattad information om CLS och dess erbjudande. För mer information, 
inklusive en mer utförlig beskrivning av CLS verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar, 
hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet finns 
tillgängligt via CLS (www.clinicallaser.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och 
Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Observera: för att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå förlorade måste du antingen teckna units med stöd av 
uniträtter senast den 6 september 2022 eller sälja uniträtterna senast den 1 september 2022.
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Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med CLS
 företrädesemission. 

Nordic Issuing AB
Telefon: 040-632 00 20 

E-post: info@nordic-issuing.se

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se
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