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Cereno Scientific deltar på kommande investerarkonferenser 
 
Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att bolaget deltar på flera kommande 
investerarkonferenser där VD Sten R. Sörensen kommer att presentera framsteg i de 
kliniska och prekliniska utveklingsprogammen samt framtidsutsikter.  

ABG Sundal Collier Life Science Summit (digital) 
Datum/tid: 19 maj 2022, kl. 8.30-9.00 CET 
Presentatör: VD Sten R. Sörensen 
Anmälan för att delta: Vänligen kontakta din lokala ABGSC kontaktperson 
 
Redeye Growth Day 2022 (hybrid) 
Datum/tid: 2 juni 2022, kl. 8.40-9.00 CET 
Presentatör: Presentation av VD Sten R. Sörensen (digital), Q&A med CMO Björn Dahlöf (på 
plats) 
Anmälan för att delta: https://www.redeye.se/events/833514/redeye-growth-day-2022  
 
BioStock Life Science Spring Summit 2022 (digital) 
Datum/tid: 8-9 juni 2022 
Presentatör: VD Sten R. Sörensen 
Anmälan för att delta: https://www.biostock.se/en/2022/04/biostock-life-science-spring-
summit-june-8-9/  
 
Aktiespararnas Småbolagsdagarna 2022 (hybrid) 
Datum/tid: 14 juni 2022, kl. 13.30-14.00 CET 
Presentatör: VD Sten R. Sörensen (på plats) 
Anmälan för att delta: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna  

En inspelning av varje presentation kommer att göras tillgänglig på Cerenos webbplats, 
www.cerenoscientific.se, när möjligt. 

Kapitalmarknadsdag 
Efter positiv respons från Cerenos första webbsändning i mars 2022, fokuserad på Fas II-
studien med läkemedelskandidaten CS1, planerar Cereno en kapitalmarknadsdag som 
kommer att äga rum i början av hösten. Mer information om detta event följer. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Brodén, CFO 
Telefon: +46 768 66 77 87 
E-post: info@cerenoscientific.com 
http://www.cerenoscientific.com/  
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Om Cereno Scientific AB 
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst 
framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för 
behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en 
HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med 
tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-
trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att 
utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal 
med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande 
teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska 
läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of 
Michigan. Inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar, läkemedelskandidat 
CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist, och 
läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Bolaget är 
beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med 
kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock 
Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se. 

 


