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TILLÄGG PROSPEKT

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Cereno Scientific AB (publ), org. nr 556890-4071 (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) i 
tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Cereno Scientific AB (publ) som godkändes och registrerades av Finansinspek-
tionen den 20 maj 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-8439) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en 
del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 22 maj 2019 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (w••w•w•.c•er•e•nosc•ien•ti•fic.•s•e) där 
Bolaget offentliggjorde att de samma dag som pressmeddelandet offentliggjordes lämnat in ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i 
Ryssland avseende Bolagets Fas 2-studie med läkemedelskandidaten CS1,

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 23 maj 2019 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (w••w•w•.c•er•e•nosc•ien•ti•fic.•s•e) där 
Bolaget offentliggjorde att de samma dag som pressmeddelandet offentliggjordes ingått avtal med Mangold Fondkommission AB gällande likvi-
ditetsgaranti i handeln med Bolagets aktier som påbörjades den 24 maj 2019, samt, 

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 31 maj 2019 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (w••w•w•.c•er•e•nosc•ien•ti•fic.•s•e) där 
Bolaget offentliggjorde att de samma dag som pressmeddelandet offentliggjordes också lämnat in ansökan om klinisk prövning till Bulgariska 
myndigheterna avseende Bolagets Fas 2-studie med läkemedelskandidaten CS1.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och regist-
rerades av Finansinspektionen den 4 juni 2019 (Finansinpektionens diarienummer 19-12298). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 4 juni 
2019.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinpektionens (w•w••w•.•f•i•.s•e•), Bolagets (w•w••w••.•ce•r•e•no•scie•ntif•i•c.•s•e•) 
och Mangolds (w•w•w•.•m•a•n•g•o•ld•.•s•e) webbplatser.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av 
de värdepappe som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla 
sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 7 juni 2019 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). 
Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Cereno Scientific, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via 
e-post till t ••a••@••m••a••ng•ol•d.•s•e. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit 
till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas 
kommer att förbli bindande.
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Följande information i Tilläggsprospektet läggs till i avsnitten “Verksamhetsbeskrivning“ (under styckena “Milstolpar” samt “Historik” framställt 
i punktform i enlighet med styckenas övriga framställning) på sida 33 respektive 34 i Prospektet. Under “Milstolpar” tilläggs information som 
sista punkt med rubriken “Inlämnande av ansökan av klinisk Fas 2-studie” och under “Historik” även där som sista punkt under “2019” utan 
egen rubrik. Informationen läggs även till i avsnittet “Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information” under stycket “Väsentliga 
händelser efter 31 mars 2019” på sidan 43 samt under stycke B.7 på sidan 9 i Prospektets sammanfattning, även vid dessa två tillägg i 
framställs tillägget i punktform och som sista punkt.

Cereno Scientific lämnade den 22 maj 2019 in en ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i Ryssland avseende Bolagets Fas 2-studie 
med läkemedelskandidaten CS1. Studien kommer att genomföras tillsammans med den ryska kliniska forskningsorganisationen OCT Group. 
Cereno Scientific pressmedelade den 31 maj 2019 att ansökan även lämnats in till myndigheterna i Bulgarien och att Bolaget nu ser fram emot 
att erhålla godkännande från berörda myndigheter under hösten 2019, för att därefter initiera studien vilket förväntas ske under första halvåret 
2020. Studien ska göras på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien och kommer att inkludera patienter som genomgår ortopedkirurgi där 
risken för blodpropp ökar i samband med operation.

Följande information i Tilläggsprospektet läggs till i avsnittet “Aktiekapital och ägarförhållanden” på sida 46 i Prospektet med rubrik som lyder: 
“Likviditetsgaranti” placerat efter stycket “Handelsplats” och innan stycket “Spotlight”.

Cereno Scientific har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för Bolagets aktie av serie B listade på Spotlight Stock Market. Syftet 
med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 24 maj 2019 
och löper tills vidare med en ömsesidigt uppsägningstid om tre månader. Som likviditetsgarant ställer Mangold köp- respektive säljvolym om 
vardera minst 10 000 SEK i orderboken med en spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs) om maximalt 6 procent. 

Ovan infomation läggs också till i Prospektets avsnitt “Legala frågor och kompletterande information” på sidan 57 under stycket “Västentliga 
Avtal” med rubrik som lyder: “Avtal med Mangold Fondkommission AB”, men där istället formulerat som nedan.

Bolaget har ingått ett avtal med Mangold enligt vilket Mangold agerar likviditetsgarant och åtar sig att under ordinarie handelstid fortlöpande 
och för egen räkning ställa köp- och säljkurser avseende Cereno Scientifics aktier. Avtalet är ingånget på för uppdraget sedvanliga villkor. Syftet 
med avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie. Avtalet löper tills vidare med en tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
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