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Cereno Scientific lanserar ny Insights-serie  
Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) tillkännager idag lanseringen av deras nya Insights-serie. 
Videoserien kommer att ge insikter i kardiovaskulära sjukdomar såsom trombos och 
pulmonell arteriell hypertension, genom intervjuer och samtal med globala thought 
leaders. 

Insights-serien genomförs som en serie intervjuer och samtal med internationellt kända 
vetenskapliga experter tillsammans med personer ur Cerenos ledningsgrupp som delar  
med sig av sina kunskaper och insikter för att förmedla en större förståelse för företagets 
utvecklingsprogram.  

”Förståelsen för hjärt-kärlsjukdomar och det viktiga behovet av innovation är ett ämne som 
ligger våra experter varmt om hjärtat. Deras gedigna bakgrund inom kardiologi spelar en 
central roll i vårt fortsatta arbete med att utveckla förebyggande medicin för att behandla 
hjärt- och kärlsjukdomar. Denna serie ger värdefulla insikter som vi är glada att kunna dela 
med oss av,” säger Sten R. Sörensen. 

Tillsammans med det ledande hälsovårdsföretaget Abbott genomför Cereno en Fas II-studie 
med läkemedelskandidaten CS1, en HDAC-hämmare med användande av Abbotts 
CardioMEMS teknologi. I den första videon som släpps, möter man Philip B. Adamson, Chief 
Medical Officer, Heart Failure Division, Divisional Vice President på Abbott, USA, i ett samtal 
om den gemensamma PAH studien med Cerenos VD, Sten R. Sörensen och Chief Medical 
Officer, Björn Dahlöf.  
 
Videoserien kommer att finnas tillgänglig på Cerenos hemsida och sociala medier. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Josefine Göranson, Head of IR & Communication 
Telefon: +46 704 92 35 63 
E-post: info@cerenoscientific.com 
http://www.cerenoscientific.se/ 
 
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.  
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