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Christoffer Rosenblad utsedd till VD i XVIVO
Styrelsen i XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har utsett Christoffer Rosenblad till VD. 
Christoffer har varit tillförordnad VD sedan 27 september, 2022 och han tillträder nu 
rollen som VD med omedelbar verkan.

Styrelsen har efter att arbetet med att ta fram en tydlig kravprofil funnit att Christoffer Rosenblad fyller de 
krav som efterfrågats. Det är styrelsens bedömning att Christoffer är den mest lämpade kandidaten att 
leda XVIVO i nästa fas. De senaste 10 åren har Christoffer haft en rad ledande befattningar i bolaget, 
såsom tillförordnad VD, COO, CFO och CEO för XVIVO Nordamerika. Christoffer har dessutom varit 
ansvarig för affärsutveckling och framgångsrikt lett de senaste årens förvärvsprocesser.
 
”Det är glädjande att Christoffer tackat ja till uppdraget. Han känner såväl bolaget, 
transplantationsmarknaden samt kapitalmarknaden mycket väl. Vi har en väldigt tydlig plan för vad vi vill 
åstadkomma de närmaste åren och därför är det också viktigt med kontinuitet” säger Gösta Johannesson, 
ordförande i XVIVO.

”Jag ser fram emot att få leda XVIVO in i framtiden, ett bolag vars vision ”Ingen ska behöva dö i väntan på 
ett organ” jag delar fullt ut. Med vår unika produktportfölj och med vår starka organisation i ryggen står vi 
väl rustade att leverera på vår strategi” säger Christoffer Rosenblad.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gösta Johannesson, Styrelsens ordförande, tel: +46 8-614 00 30, e-post: gosta.johannesson@bure.se

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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Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-11-30 17:40 CET.
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