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Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)
Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2023:

Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden
Gösta Johannesson, styrelsens ordförande
 
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget 
som fastställdes vid årsstämman i XVIVO Perfusion AB (publ) den 27 april 2018. De aktieägare som har 
utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt 32,7 procent av samtliga aktier i bolaget 
per den 31 augusti 2022.
 
I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2023 bereda och lämna förslag till (i) val av 
ordförande vid stämman, (ii) beslut om antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvoden till 
styrelsens ordförande och styrelseledamöterna, (iv) val av och beslut om arvoden till revisor och (v) beslut 
om ny valberedningsprocedur för det fall valberedningen anser att det är nödvändigt.
 
Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) kommer att hållas den 25 april 2023 i Göteborg. Aktieägare som 
vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman så att 
valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: 
Valberedningen, Box 53015, 400 14 Göteborg.
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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, kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

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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