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XVIVO presenterar strategiska fokusområden 
för 2022-2026 på kapitalmarknadsdagen
På XVIVO:s kapitalmarknadsdag i Göteborg idag kommer VD Dag Andersson 
tillsammans med övriga ledande befattningshavare att fokusera på bolagets strategi att 
bli den ledande aktören inom transplantationsindustrin.

XVIVO presenterar fem strategiska fokusområden för perioden 2022 – 2026; Global ledare inom Abdominal 
(med initialt fokus på USA); Marknadsledande hjärtpreservationssystem, Öka penetrationen av 
maskinperfusion; Säkerställa heltäckande ersättningssystem på viktiga geografiska marknader; samt 
Utveckla Kina till XVIVO:s näst största marknad.
 
”Strategi handlar om att göra val och om att medvetet välja att vara annorlunda, alltid för oss med hänsyn till 
vår övergripande vision om att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ. Med våra fem strategiska 

säger Dag fokusområden har vi definierat vår väg framåt och nycklarna till vår framtida framgång” 
Andersson, VD.
 
På kapitalmarknadsdagen kommer finansiella mål och åtgärder för att nå dessa mål att presenteras. 
XVIVO:s ambition är att nå en EBIT-marginal om 20 procent och en EBITDA-marginal om 30 procent under 
strategiperioden. År 2026 förväntas försäljningen från Abdominal vara lika stor som försäljningen från 
Thorax.
 
XVIVO kommer fortsätta att bygga på sin världsledande position inom lungtransplantation och utveckla 
erbjudandet till att omfatta alla fyra stora organområden; lunga, hjärta, njure och lever.
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas live online idag, den 23 september 2021, kl. 13:00 via denna 
länk: . En inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att vara tillgänglig https://xvivo.creo.se/210923
efter evenemanget på bolagets hemsida.

Göteborg, 23 September

For further information, please contact:

Kristoffer Nordström, CFO and IR, +46 73 519 21 64, e-mail: kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com
Anne Lycke, Executive Assistant, +46 735 192 146, e-mail: anne.lycke@xvivogroup.com
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About Us

Founded in 1998, XVIVO is the only medical technology company dedicated to extending the life of all 
major organs - so transplant teams around the world can save more lives. Our solutions allow leading 
clinicians and researchers to push the boundaries of transplantation medicine. XVIVO is headquartered in 
Gothenburg, Sweden, and has offices and research sites on two continents. The company is listed on 
Nasdaq and has the ticker symbol XVIVO. More information can be found on the website www.xvivogroup.
com.

This information is information that XVIVO Perfusion AB is obliged to make public pursuant to the EU Market 
Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons 
set out above, at 2021-09-23 07:30 CEST.
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