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XVIVO stärker sin ledningsgrupp genom att utse 
Lena Hagman till Chief Operating Officer, COO
XVIVO fortsätter att bygga och stärka företaget. XVIVO har en tydlig strategi för de 
kommande fem åren och som ett led i att säkra företagets globala marknadsledande 
position har Lena Hagman utsetts till COO.

Lena Hagman har stor erfarenhet av operativ verksamhet på global nivå inom medicinteknik och har under 
de senaste 12 åren haft flertalet ledande roller inom Getinge-koncernen - ett svenskt globalt 
medicinteknikföretag. Hennes senaste roll var som Executive Vice President för Quality compliance, 
Regulatory och Medical Affairs som hon hade i 7 år.

Lena har under hela sin karriär varit verksam inom medicinteknik. Hon har mer än 20 års global erfarenhet 
av ledande positioner med ansvar inom R&D, supply chain och quality/regulatory/medical affairs. Genom 
åren har Lena lett flera strategiska projekt, effektiviseringsprogram och integrationsprojekt vid 
företagsuppköp. Med sin stora kunskap och erfarenhet av olika globala kvalitetsföreskrifter för 
medicintekniska produkter tillsammans med ett stort fokus på kunder och patienter kommer hon bli en stor 
tillgång för XVIVOs ledningsgrupp.

Hon har en B.Sc. i Chemistry and Textile Engineering från Chalmers tekniska högskola i Sverige. Lena 
kommer att vara baserad på huvudkontoret i Göteborg och tillträder rollen den 1 december 2022.

”Jag är mycket glad över att vi har rekryterat en mycket kvalificerad COO för att leda utvecklingen av 
funktionen Operations. Att ha Lena i företaget, med sin långa erfarenhet från olika ledande roller, kommer 
inte bara att stärka ledningsgruppen utan också ge extra styrka till XVIVOs fortsatta tillväxtresa”, säger 
Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD för XVIVO.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, Tillförordnad VD, +46 73 519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivogroup.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73 519 21 64, e-post: kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com
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Om oss

XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ 
så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande 
kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i 
Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq 
Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.
xvivogroup.com
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