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XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 
teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag. 
Anmälningsperioden för teckning av teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt 
tecknades 374 000 tecknings¬optioner.

Anställda som har tecknat teckningsoptionerna har betalat en optionspremie motsvarande marknadsvärdet 
beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en 
ny aktie i XVIVO under perioden 2 maj–31 maj 2022 till en teckningskurs om 205,88 kronor, motsvarande 150 
procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för XVIVOs aktie som noterats på Nasdaq 
Stockholm för varje handelsdag under perioden 4 maj–15 maj 2020. Anmälningsperioden för teckning av 
teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt tecknades 374 000 teckningsoptioner, varvid 
den sista teckningen skedde den 2 juni 2020.
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer XVIXOs aktiekapital att öka med cirka 9 559 
kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster i XVIVO.
 
Göteborg 24 september 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.
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