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Cereno Scientific utser Mangold till likviditetsgarant 
 

Cereno Scientific AB (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission till 

likviditetsgarant för bolagets aktie av serie B listade på Spotlight Stock Market. 

Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- 

och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 24 maj 2019. 

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Cereno 

Scientifics aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i 

orderboken. En likviditetsgaranti ämnar att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i 

följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i 

aktien. 

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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