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Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB 
 
Idag, den 29 septemer 2020, hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (”Cereno”) i 
Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1. Nedan följer en resumé av de beslut som 
fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen om att anta ny bolagsordning med ändrade 
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, varigenom bolagsordningen ändrats enligt nedan.  
 
Punkt 4 – Aktiekapital 

Tidigare lydelse (innan stämman):  

”Aktiekapitalet utgör lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.” 

Ny lydelse:  

”Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.” 

Punkt 5 – Antal aktier och aktieslag 

Tidigare lydelse (innan stämman):  

”Antal aktier i bolaget skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000 st.” 

Övriga delar av punkt 5 ska lämnas oförändrade. 

Ny lydelse:  

”Antal aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 st.” 

Beslut om justeringsbemyndigande 
Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i sitt ställe utser, 
bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga 
för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Daniel Brodén – CFO 
Tel: +46 768 66 77 87 
E-mail: info@cerenoscientific.com 
www.cerenoscientific.se 

Om Cereno Scientific AB  
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och 
sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första 
program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention 
av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av 
sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA 
har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension 
(PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina 
lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 
juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558. 

  


