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Förändringar i XVIVO Perfusions ledningsgrupp

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) meddelar idag att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till 
en nyinrättad tjänst inom XVIVO som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, 
XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad 
kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.

Inrättandet av en ny tjänst som COO är ett led i den förstärkning av XVIVOs ledningsgrupp som påbörjades den 
4 september 2020 i samband med tillsättandet av en ny kommersiell direktör och en ny forsknings- och 
utvecklingsdirektör.

”XVIVO har under Christoffers åtta år som CFO hållit ett starkt fokus på lönsamhet och tillväxt”, säger XVIVOs 
VD Dag Andersson i en kommentar till utnämningen. ”Det är ett naturligt steg för Christoffer att anta nya 
utmaningar och ta på sig en mer operativ roll i bolaget”.

Kristoffer Nordström har varit anställd på XVIVO i tre år och har dessförinnan 10 års erfarenhet som 
auktoriserad revisor på KPMG.

”Kristoffer har under sin tid på XVIVO ansvarat för flera av de uppgifter som faller på en CFO i ett noterat 
bolag”, konstaterar VD Dag Andersson. ”Han är därför redo att anta rollen som CFO fullt ut”.

Den beslutade omorganisationen, varav inrättandet av en ny tjänst som COO är en del, berör bolagets samtliga 
avdelningar och har till syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsinriktad verksamhet. Kostnaden för 
omorganisationen redovisas under tredje kvartalet 2020 och beräknas påverka EBITDA negativt med 5,0 MSEK.

”I och med denna omorganisation har vi lagt den grund som krävs för att stärka och utveckla vår världsledande 
position inom organtransplantation och leverera enligt vår strategi”, konstaterar Dag Andersson.

Göteborg den 21 september 2020

Dag Andersson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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