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Teckningsperioden för Cereno Scientifics företrädesemission inleds och 

Bolaget bjuder in till investerarträffar 
 

Idag den 23 maj 2019 inleds teckningsperioden för Cereno Scientifics (”Cereno Scientific” eller 

”Bolaget”) företrädesemission som löper fram till den 7 juni 2019. Bolaget medverkar på 

Aktiespararnas Småbolagsdag samt Mangolds Investerardag, båda i Stockholm, och bjuder härmed 

in aktieägare och intressenter. 

Idag inleds teckningsperioden i Cereno Scientifics företrädesemission med syfte att förbereda inför 

och initiera Fas-2 studien. Mer information om emissionen återfinns på Bolagets hemsida, 

https://www.cerenoscientific.se/investor-relations/foretradesemission-2019/, och på Mangolds 

hemsida, www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-b-aktier-i-cereno-scientific-ab-publ, 

där man även kan teckna med hjälp av Bank-ID. 

I samband med Bolagets företrädesemission kommer Cereno Scientific att medverka på 

Småbolagsdagen samt Mangolds Investerardag, båda eventen kommer att hållas i Stockholm.  

Under Småbolagsdagen den 3 juni kommer Bolagets VD Sten R. Sörensen att hålla en presentation 

14:00 – 14:30 i Sal 4. Representanter från Bolaget kommer innan presentationen att finnas 

tillgängliga i en monter för att svara på frågor och prata med intressenter.  

För den som inte har möjlighet att besöka Småbolagsdagen kommer Cereno Scientific samma datum, 
den 3 juni, även medverka på Mangolds Investerardag. Bolagets VD kommer där att hålla en 
presentation på eftermiddagen klockan 15:50. Efter Bolagets presentation bjuds det in till mingel 
med chans att ställa frågor och prata med Bolagets representanter. På detta event kommer även 9 
andra bolag att medverka och presentera. 

Se nedan för vidare information om respektive event samt information om hur anmälan sker: 

Småbolagsdagen  
Datum: måndag 3 juni 
Tid: 08:00 – 18:00, Cereno Scientific kommer hålla presentation i Sal 4 klockan 14:00 – 14:30 
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 
För mer information och anmälan: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen 
Presentationen går även att se live via: www.aktiespararna.se/tv/live 
 
Mangold Investerardag 
Datum: måndag 3 juni 
Tid: 11:00 – 19:00, Cereno Scientific kommer hålla presentation 15:50 – 16:10 
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm 
För mer information: https://www.mangold.se/investerardag/ 
Anmäl via: investerardag@mangold.se 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Daniel Brodén, CFO 

Tel: +46 768 66 77 87 

Epost: info@cerenoscientific.com 

www.cerenoscientific.se 

 

Om Cereno Scientific AB  
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta 
propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med 
nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer 
resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat 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 innovativ 
controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt 
läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas 
med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, 
bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno 
Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: 
SE0008241558. 
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