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Cereno Scientific stärker ledningsgruppen med rekrytering av Head of 
Preclinical Development 
 
Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att Nick Oakes har rekryterats till 
positionen Head of Preclinical Development. Nick bidrar med djup erfarenhet inom 
preklinisk forskning och utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar, en nyckelfaktor för 
Cerenos framgångar i den fortsatta portföljutvecklingen.  

”Det gläder mig att få välkomna Nick till Cereno och jag tror att han kommer komplementera 
vår ledningsgrupp väl. Hans mångåriga erfarenhet inom preklinisk utveckling kommer att 
vara instrumental när våra prekliniska program fortsätter att utvecklas mot Fas I IND-
godkännande”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific. 
 
I rollen som Head of Preclinical Development kommer Nick att ta huvudansvaret för alla 
Cerenos upptäckts- och prekliniska aktiviteter globalt sett inkluderat strategisk definition, 
programimplementation samt att uppnå viktiga milstolpar. Nick har en PhD i kardiovaskulär 
och metabolisk forskning från University of New South Wales, Sydney, Australia. Han har 
mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin avseende effekt- och 
säkerhetsrelaterade aspekter av preklinisk forskning med mål att upptäcka och utveckla nya 
effektiva och säkra läkemedel inom områdena metabolik, kardiovaskulär och njurarelaterade 
sjukdomar. 
 
Nick tar över rollen som Head of Preclinical Development från Fredrik Lehmann som har hållt 
positionen under en interimperiod. Nick kommer att vara del av Cerenos exekutiva 
ledningsgrupp och rapporterar till VD. Han kommer att anta sin position senast i augusti. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Brodén, CFO 
Telefon: +46 768 66 77 87 
E-post: info@cerenoscientific.com 
http://www.cerenoscientific.com/  
 
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 inom kardiovaskulära sjukdomar genom 
forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, 
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selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på 
IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat 
CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat 
att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga 
trombos utan ökad risk för blödning. 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.  

 


