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Cereno Scientific meddelar om genomförd ägartransaktion och avtalade 
teckningsåtaganden 

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) (”Cereno” eller ”Bolaget”) meddelade idag att det 
kommit till Bolagets kännedom att det genomförts en ägartransaktion där GU Ventures 
samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har sålt teckningsoptioner av serie 
TO2 till två köpare som i anslutning därtill ingått teckningsåtaganden med Bolaget för 
samtliga teckningsoptioner. Säljarna har i sin tur även de ingått teckningsåtaganden med 
Bolaget för teckningsoptioner som de fortsatt har i sin ägo. 
 
Försäljningstransaktionen omfattar 999 996 stycken teckningsoptioner av serie TO2 och har 
genomförts vid sidan av marknadsplatsen. Syftet med transaktionen har varit att möjliggöra 
för kapitalstarka investerare att förvärva aktier i Bolaget och för att bästa möjliga 
nyttjandegrad ska uppnås under teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2.  

Medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har ingått teckningsåtaganden 
motsvarande 329 792 stycken teckningsoptioner av serie TO2. Totalt har därmed Bolaget 
erhållit teckningsåtaganden motsvarande 1 329 788 stycken teckningsoptioner av serie TO2. 

Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen och ingen ersättning utgår. Förbindelserna är 
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. 

Ytterligare information om teckningsoptionerna av serie TO2 finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida. 

För mer information, kontakta: 
Daniel Brodén, CFO 
Tel: +46 768 66 77 87 
E-mail: info@cerenoscientific.com 

Om Cereno Scientific AB  
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den 
främsta 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, 
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 
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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. 


