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Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion 
AB (publ)
Vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO Perfusion” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 22 april 
2021 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för 
Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020 för bolaget och koncernen. 
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av 
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att de 
till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex 
utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne 
Mårtensson, Folke Nilsson, Lena Höglund och Lars Henriksson, samtliga för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Gösta Johannesson omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes det 
registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att 
Daniel Haglund kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 710 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens 
ordförande, 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 75 000 kronor till ordföranden i 
revisionsutskottet, 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 40 000 kronor till envar av 
övriga ledamöter i dessa utskott. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att 
arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom XVIVO Perfusion ska vara baserade 
på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Ersättning till ledande befattningshavare ska 
kunna bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och 
aktiekursrelaterade ersättningar.
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Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, bland annat för att 
möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter inför bolagsstämma.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 
(Optionsprogram 2021) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO Perfusion-
koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och 
engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare. För att möjliggöra 
incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 148 000 teckningsoptioner 
riktat mot deltagare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent 
av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva av egna aktier. Förvärv får 
ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivoperfusion.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73-519 21 64, kristoffer.nordstrom@xvivoperfusion.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.
xvivoperfusion.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

http://www.xvivoperfusion.com.
http://www.xvivoperfusion.com.
https://storage.mfn.se/d876f346-af1d-4f1c-9adb-8592003b8589/kommunike-fran-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ.pdf

