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Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2016. 

 

Sammanfattning av bokslutskommuniké 
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 051 347 SEK (-9 309 SEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,55 SEK (0,00 SEK) före utspädning och -0,53 SEK (0,00 SEK) 

efter utspädning. 
• Soliditeten uppgick till 92,4 % (44,1 %). 

 

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 003 598 SEK (-19 552 SEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,00 SEK) före utspädning och -0,09 SEK (0,00 SEK) 

efter utspädning. 

 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2016-12-31. 
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071. 
 
Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017. 

 

Bokslutskommuniké 
Väsentliga händelser under 2016 

 

Första kvartalet 

I januari 2016 genomförde Cereno Scientific en Private 
Placement om 8,5 MSEK och samtidigt avtalades med 
samtliga 50 nya aktieägare om Teckningsåtaganden 
om 14,2 MSEK av de 22 MSEK i den spridningsemission 
som genomfördes i samband med noteringen på 
AktieTorget i juni 2016. 

I januari inleddes formuleringsarbetet i samarbete 
med Galenica AB för utveckling av Cereno Scientifics 
nya produkt, CS1, som utvecklas för preventiv behand-
ling av personer som riskerar att få blodproppar, 
världens vanligaste dödsorsak. 

I januari engagerade Cereno Scientific Karin Wåhlan-
der som Vice President, R&D Development. Wåhlan-
der kommer närmast från AstraZeneca med lång och 
gedigen erfarenhet inom trombosforskning och läke-
medelsutveckling. 

I mars blev samarbetspartnern Galenica AB strategisk 
delägare i en riktad emission som inbringade 2,7 MSEK 
till Cereno Scientific. 

 

Andra kvartalet 

I april 2016 lämnade Cereno Scientific in två nya 
patentansökningar relaterat till ny formulering baserat 
på arbetet med Galenica. 

I april flyttade Cereno Scientific in i AstraZenecas Bio-
VentureHub med närhet till världsledande forskare 
inom hjärta-kärl och farmaci. 

I maj genomförde Cereno Scientific en framgångsrik 
spridningsemission på 22 MSEK med teckningskursen 
7,50 SEK inför noteringen på AktieTorget. Emissionen 
blev kraftigt övertecknad (300%) och 1 350 investerare 
blev nya aktieägare i verksamheten. 

Den 22 juni noterades Cereno Scientific (CRNO) på 
AktieTorget.  
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Tredje kvartalet 

Den 9 september hölls extra bolagsstämma i Cereno 
Scientific. Stämman beslutade, i enlighet med förslag, 
att styrelsen skall utökas från sex styrelseledamöter 
och två styrelsesuppleanter, till sju styrelseledamöter 
och två styrelsesuppleanter, genom inval av två nya 
styrelseledamöter, Gunnar Olsson och Thomas Pollare 
och genom avgång av en styrelseledamot, Sten R. 
Sörensen, tillika Bolagets VD. 

 

Fjärde kvartalet 

Den 10 oktober meddelade Cereno Scientific att posi-
tiva studieresultat publicerats i Journal of Thrombosis 
and Haemostasis (JTH) avseende trombosskyddande 
effekt in vivo av den aktiva substansen i Cereno Scienti-
fics läkemedelskandidat, CS1, i möss. 

Formuleringsarbetet fortgick parallellt med planlägg-
ning av Cereno Scientifics utvecklingsprogram. 

VD Sten R. Sörensen kommenterar 
 

När det är dags att summera 2016, konstaterar jag att 
det har varit ett händelserikt och betydelsefullt år för 
Cereno Scientific. Det känns viktigt och är mycket 
stimulerande att ha möjlighet att utveckla en bättre 
behandling för skydd mot blodpropp. Förekomsten av 
blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken 
och problemet är växande. Det är få förunnat att vara 
engagerade i utvecklingen av ett nytt läkemedel som 
skulle kunna få ett globalt genomslag som en 
förebyggande behandling med positiva effekter för 
hälsa och ekonomi. 

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det 
kroppsegna försvaret mot blodproppar. Ett sådant 
läkemedel skulle vara ett helt nytt alternativ till 
skyddande behandling mot blodpropp utan de risker 
för allvarliga blödningar som idag finns. 

Ur finansiell synvinkel tog vi 
under året ett avgörande steg 
framåt. I en Private Placement, i 
en riktad nyemission och i en 
spridningsemission tillfördes 
bolaget totalt 33 MSEK före emis-
sionskostnader. Detta ger oss 
resurser att genomföra vårt 
formuleringsarbete samt 
optimalt definiera och initiera 
kliniska trombosstudier med vår läkemedelskandidat 
CS1. 

I den publika emissionen var intresset för bolaget och 
verksamheten mycket stort och emissionen, som över-
tecknades om 300 procent, tillförde bolaget 22 MSEK 
före emissionskostnader. Glädjande var också att 
bolaget fick 1 350 nya aktieägare.  

I oktober publicerades positiva data i den ansedda 
vetenskapliga tidskriften, Journal of Thrombosis and 
Haemostasis (JTH). Studien visade de potentiella för-
delarna med den aktiva substansen i vår läkemedels-
kandidat, CS1, för att förbättra den förebyggande 
behandlingen mot blodproppar. Studien fick uppmärk-
samhet då det för första gången nu visats att det är 
möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering 
av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar. 
Studien innebär en viktig positiv milstolpe för Cereno 
Scientific eftersom resultaten utgör ytterligare bevis 
för den vetenskapliga hypotesen bakom vårt utveck-
lingsprogram för CS1. 

År 2017 blir ett spännande och viktigt år där vi skall 
fortsätta att bygga värde i verksamheten och enligt 
våra planer initiera kliniska studier på CS1. Vi skall 
fortsätta att utveckla vårt externa nätverk och etablera 

samarbeten med specialiserade akademiska 
grupper och företag för att effektivt driva 
den vidare utvecklingen av vår 
läkemedelskandidat CS1. Med den goda 
plattform som bolaget står på är det mycket 
inspirerande att tillsammans med övriga 
medarbetare och styrelsen fortsätta att 
utveckla Cereno Scientific och dess 
verksamhet. 

Jag vill härmed passa på att tacka alla medarbetare och 
samarbetspartners för ert engagemang och era insat-
ser samt alla aktieägare för ert intresse och support 
som allt sammantaget borgat för att 2016 blivit ett 
riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.  

 

 

Göteborg, den 22 februari 2017 
Sten R. Sörensen 
VD, Cereno Scientific AB 

 

 

“…för första gången nu 
visats att det är möjligt att 
minska blodproppsbildning 
via stimulering av kroppens 
egna försvarssystem mot 

blodproppar.” 
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Om Cereno Scientific 
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande 
läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens 
egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska 
användas vid behandling av trombosrelaterade kardio-
vaskulära sjukdomar på den globala marknaden. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste döds-
orsaken i världen. 

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för all-
varliga blödningskomplikationer vilket leder till bris-
tande effekt och medför stor risk att drabbas av nya 
blodproppar. 

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv 
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga 
blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med 
blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformu- 

 
 
lering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort 
utvecklingstid till färdigt läkemedel. 

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års 
forskning och bevis för effekt finns i experimentella 
studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemio-
logiska studier. 

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett 
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folk-
sjukdomar och därmed en stor marknadspotential. 

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver labora-
torie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas Bio-
VentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. 

För ytterligare information, se:  
www.cerenoscientific.se. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

http://www.cerenoscientific.se/
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Bolagsstruktur och aktieinnehav 
Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav. 
 
Aktien 
Cereno Scientifics aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, 
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), 
vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 
722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie 
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal 
aktier) uppgår till 0,10 SEK. 
 
Finansiell utveckling 
Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets formuleringsarbete för produkten CS1 
samt evalueringsarbete av olika trombosmodeller för det kliniska dokumentationsprogrammet. Vid årsskiftet 
hade Bolaget en kassabehållning om c:a 23,9 MSEK och en soliditet om 92,4%. 
 
Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 
till 2016-12-31. 
 
Teckningsoptioner av serie 2016/2019 
På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner 
(serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en 
teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 
2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noterings-
memorandum. 
 
Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 
Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Årsredovisning tillgänglig 
Cereno Scientifics årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida 
(www.cerenoscientific.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) den 3 maj 2017. Årsstämma är 
planerad att hållas den 13 juni 2017 i Göteborg. Plats för årsstämma och datum för publicering av fullständig 
årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 
 
Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 1, 2017   2017-05-24 
Halvårsrapport, 2017   2017-08-23 
Delårsrapport 3, 2017   2017-11-14 
Bokslutskommuniké 2017   2018-02-22 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet. 
 
Göteborg, den 22 februari 2017 
Cereno Scientific AB 
Styrelsen och verkställande direktören 
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Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK) 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 

  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

  3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån. 
     

Nettoomsättning - - - - 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 669 670 109 000 4 666 527 288 900 

Övriga rörelseintäkter - 136 776 1 285 285 112 
 1 669 670 245 776 4 667 812 574 012 
     

Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -2 673 262 -265 331 -10 658 811 -581 682 

Personalkostnader - - -60 219 -1 681 

     

Rörelseresultat -1 003 592 -19 555 -6 051 218 -9 351 
     

Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter 36 3 96 42 

Räntekostnader -42 - -225 - 

Resultat efter finansiella poster -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 
     

Resultat före skatt -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 
     

Periodens resultat -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 

 
Bolaget hade föregående år ett brutet räkenskapsår som avslutades 2015-08-31 följt av ett förkortat räkenskapsår med slutdatum 2015-12-
31. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har anpassats för att motsvara ett kalenderår.  
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK) 2016-12-31 2015-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten 5 007 050 340 523 

Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter 863 403 442 287 

 5 870 453 782 810 
   

Summa anläggningstillgångar 5 870 453 782 810 
   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar 500 748 36 568 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 157 000 - 

 657 748 36 568 
   

Kassa och bank 23 946 685 884 391 
   

Summa omsättningstillgångar 24 604 433 920 959 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 30 474 886 1 703 769 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
(SEK) 2016-12-31 2015-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

  

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 1 099 050 60 605 

Fond för utvecklingsutgifter 4 666 527 - 

Nyemission under registrering - 1 200 

 5 765 577 61 805 

   
Fritt eget kapital   
Nyemission under registrering - 538 800 

Överkursfond 33 260 950 489 395 

Balanserat resultat (inkl. fg. periods resultat) -4 803 156 -328 999 

Årets resultat -6 051 347 -9 309 

 22 406 447 689 887 
   

Summa eget kapital 28 172 024 751 692 
   

Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 400 000 353 555 

 400 000 353 555 

Kortfristiga skulder   
Skuld till aktieägare - 46 875 

Leverantörsskulder 1 154 840 22 640 

Övriga skulder - 3 405 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 748 022 525 602 

 1 902 862 598 522 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 474 886 1 703 769 
   

 

Bolaget hade föregående år ett brutet räkenskapsår som avslutades 2015-08-31 följt av ett förkortat räkenskapsår med 
slutdatum 2015-12-31. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har anpassats för att motsvara ett kalenderår.  
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 
2016-01-01 - 2016-12-31 Aktiekapital Fond för utv. 

utgifter 
Nyemission 

under reg. Överkursfond Balanserat 
resultat Årets resultat 

       

Vid periodens början 60 605 - 540 000 489 395 -328 999 -9 309 

Registrerad nyemission 1 200  -540 000 538 800   

Fondemission 556 245   -556 245   

Nyemission 481 000   32 789 000   

Teckningsoptioner     201 679  

Omf. föregående års 
resultat 

    -9 309 9 309 

Omf. inom eget kapital  4 666 527   -4 666 527  

Årets resultat      -6 051 347 

Vid periodens slut 1 099 050 4 666 527 0 33 260 950 -4 803 156 -6 051 347 

 
Bolaget hade föregående år ett brutet räkenskapsår som avslutades 2015-08-31 följt av ett förkortat räkenskapsår med slutdatum 2015-
12-31. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har anpassats för att motsvara ett kalenderår.  
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(SEK) 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 

  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

  3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån. 
     

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet - - - - 

 -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 003 598 -19 552 -6 051 347 -9 309 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 487 445 -34 264 -621 180 -16 001 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 472 678 -359 518 1 304 340 -97 808 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -43 475 -413 334 -5 368 187 -123 118 
     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 744 243 - -5 087 643 -121 975 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 744 243 - -5 087 643 -121 975 
     

Finansieringsverksamheten     

Nyemissioner / Teckningsoptioner - 540 000 33 471 679 540 000 

Upptagna lån - - 46 445 153 178 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 540 000 33 518 124 693 178 
     

Periodens kassaflöde -1 787 718 126 666 23 062 294 448 085 
     

Likvida medel vid periodens början 25 734 403 757 725 884 391 436 306 
     

Likvida medel vid periodens slut 23 946 685 884 391 23 946 685 884 391 
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556890-4071 

Erik Dahlbergsgatan 11 A 

411 26 Göteborg 

www.cerenoscientific.se  

http://www.cerenoscientific.se/
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