
Bästa teckningsoptionsinnehavare,

I september 2020 genomfördes en framgångsrik 
finansieringsrunda där 60 MSEK togs in med villkor 
som inkluderade teckningsoptioner av serie TO1 
som nu är aktuella att utnyttja. Sedan kapital-
tillskottet har bolaget arbetat intensivt för att 
fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat 
CS1, expandera vår pipeline och stärka vår 
positionering mot omvärlden. 

Under hösten 2020 genomfördes ett skifte av 
bolagets strategi till att fokusera läkemedels-
kandidaten CS1 på sällsynta sjukdomar med 
särläkemedelspotential. Vi tog snabbt steg framåt 
för att etablera bolaget inom sällsynta sjukdomar 
med vår läkemedelskandidat CS1 och har samtidigt 
fortsatt bygga vidare på vår expertis inom 
kardiovaskulära behandlingar.

Vår Fas II-studie med CS1 i den sällsynta sjukdomen 
pulmonell arteriell hypertension (PAH) har precis 
fått godkännande att starta från den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA. Detta är en av de 
största och mest betydande milstolparna för 
bolaget hittills. Studien kommer att genomföras i 
USA och vi har ingått ett samarbete med det 
globala hälso- och sjukvårdsföretaget Abbott för 
att använda deras innovativa monitoreringssystem 
CardioMEMS HF. Samarbetet bidrar till att stärka 
både studiens trovärdighet samt Cereno då detta 
visar ett stort förtroende för vår forskning.

Det strategiska initiativet att expandera vår pipeline 
stärktes under våren genom initieringen av två 
prekliniska utvecklingsprogram i samarbete med 
University of Michigan. Detta betyder att vi om 
ungefär två år har möjligheten att starta två nya 
kliniska program, givet en framgångsrik preklinisk 
utveckling. För Cereno erbjuder dessa prekliniska 
utvecklingsprogram en stor potential för bolagets 
långsiktiga framtid.

Nu är vi inne i utnyttjandeperioden för tecknings-
optionerna av serie TO1 och detaljer kring hur du 
använder dina teckningsoptioner finns på baksidan 
av detta brev. Det kapital som vi nu kan få in 
genom teckningsoptionerna kommer främst 
användas till att finansiera genomförandet av den 
kliniska fas II-studien med CS1 som nu startats, 
arbetet med de två prekliniska utvecklings-
programmen som löper under två års tid samt 
annan löpande verksamhet.

Avslutningsvis så skulle jag vilja tacka dig som 
teckningsoptionsinnehavare för förtroendet för 
Cereno och vår projektportfölj. Bolaget är på en 
spännande resa framåt och vi ser fram emot att i 
framtiden kunna erbjuda nya innovativa 
behandlingsalternativ till patienter med vanliga 
och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific AB

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i 
Cereno Scientific AB (publ)

Cereno utvecklar innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära 
sjukdomar. Det erfarna teamet på Cereno arbetar för att förbättra hälsan för patienter med tillstånd som 
har stora medicinska behov såsom sjukdomar associerade med trombos, fibros, högt blodtryck och 
inflammation. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program. Cereno är 
noterade på Spotlight Stock Market och har drygt 3 700 aktieägare.

VD har ordet

Kort om Bolaget



Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i 
Cereno Scientific AB (publ)

Så här gör du för att utnyttja teckningsoptioner 

Villkor För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 kan innehavaren teckna en 
(1) ny B-aktie i Cereno Scientific

Teckningskurs 2,85 SEK per aktie av serie B

Teckningsperiod 15 september 2021 till och med den 29 september 2021

Sista dag för handel 27 september 2021

Betalning Genom samtidig betalning

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto 
tecknar sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.
mangold.se/aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till 
emissioner@mangold.se eller per post enligt instruktion på 
anmälningssedel

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 
29 september 2021

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare 
sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera 
att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i god 
tid innan utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/
Nordnet)

Har du teckningsoptionerna hos din förvaltare eller är du direktregistrerad? 

Du har ett VP-konto (d.v.s. direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare) 

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV 
NYA AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 
TO1 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA 
TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN UTNYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1

För varje en (1) teckningsoption av serie TO1  
som du innehar kan du teckna en (1) ny 
B-aktie i Cereno Scientific

En (1) tecknings-     
option av serie TO1

Berättigar till 
teckning av en (1) 
ny B-aktie i Cereno

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen

En (1) teckningsoption + 2,85 SEK ger en (1) 
ny B-aktie i Cereno Scientific

En (1) tecknings-
option av serie TO1 
+ 2,85 SEK

En (1) ny B-aktie i 
Cereno

Teckning genom utnyttjande av teckningsoptioner

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade 
kontakta värdepappersinsitutet där du har ditt innehav.


