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XVIVO Perfusion slutför förvärvet av Organ Assist B.V.

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag slutfört det förvärv av samtliga aktier i det nederländska 
medicintekniska företaget Organ Assist B.V. (”Organ Assist”) som XVIVO offentliggjorde den 23 september 
2020.

Den 23 september 2020 offentliggjorde XVIVO att bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier 
i Organ Assist. Slutförandet av förvärvet var villkorat av att XVIVO erhöll finansiering av köpeskillingen om 
högst 24 miljoner euro genom den nyemission av aktier som bolaget framgångsrikt genomförde senare 
samma dag. XVIVO har idag betalat den initiala kontanta köpeskillingen om 20 miljoner euro och slutfört 
förvärvet av Organ Assist. Organ Assist kommer att därför konsolideras i XVIVO från och med 1 oktober 2020.
 
Enligt aktieöverlåtelseavtal kan två tilläggsköpeskillingar om högst två miljoner euro vardera komma att utgå, 
baserat på uppfyllelse av försäljningsmål för 2021 respektive regulatoriskt godkännande i USA för Organ 
Assists njurmaskin.
 
För ytterligare information om förvärvet och om Organ Assist, vänligen se pressmeddelandet som XVIVO 
offentliggjorde den 23 september 2020.
 
Göteborg 1 oktober 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, +46 73-519 21 59, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Om oss

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara 
organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på 
transplantation. XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor finns i Lund och i 
Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. 
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

Pressmeddelande
1 oktober 2020
Göteborg
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