
 
MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE BURES FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH 
INFORMATION OM FÖRESLAGNA LEDAMÖTER 

Gösta Johannesson är född 1959 och är civilekonom från Uppsala Universitet. Han har 
mångårig, bred industriell erfarenhet från många olika branscher där han varit delaktig i att 
bygga verksamheter. Gösta är idag partner i Provider Group samt senior rådgivare till Bure 
Equity AB. Bland övriga uppdrag kan nämnas att Gösta är styrelseledamot i Interflora AB och 
Axiell Group. Gösta har inga andra uppdrag i bolaget och innehar inga aktier eller andra 
finansiella instrument i bolaget.  

Folke Nilsson är född 1950 och är utbildad läkare och Thoraxkirurg. Folke har tidigare varit 
ansvarig för Lungtransplantationsverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är 
idag verksam som allmänläkare. Folke har inga andra uppdrag i bolaget och innehar inga 
aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. 

Fredrik Mattsson, Styrelsens ordförande är född 1972 och är civilingenjör från Linköpings 
Universitet. Han är idag Investment Director på Bure Equity AB. Övriga uppdrag: 
styrelseledamot i Vitrolife AB, Dipylon Medical AB, Theducation AB och Mercuri 
International AB. Tidigare VD för Vittra Utbildning AB, innan dess i ledande befattningar 
inom Gambro. Fredrik är styrelseordförande i bolaget sedan 2012 och innehar 10 000 aktier i 
bolaget. 

Erik von Schenck är född 1964 och är civilingenjör från Lunds Universitet. Han är idag VP CPR 
products på Physio-Control Inc. Övriga uppdrag: styrelseledamot i SensoDetect AB och 
Captera MedTech. Omfattande erfarenhet inom medicinteknik genom tidigare befattningar 
som VD för Jolife AB och Jostra AB samt positioner inom Gambro AB.  Erik är styrelsemedlem 
i bolaget sedan 2012 och innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. 

Semmy Rülf är född 1950 och civilekonom från Lunds Universitet. Han är Regiondirektör på 
VisitSweden AB med bas i London sedan 2008. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Dignitana 
AB och Prostalund AB. Erfarenhet inom medicinteknik genom tidigare styrelseuppdrag i 
Teknoseed, Medtentia, Jolife, Vitrolife, Bonesupport och Ultrazonix m.fl medicintekniska 
bolag. Tidigare VD för Prostalund AB och Axis Communications AB. Semmy är 
styrelsemedlem i bolaget sedan 2012 och innehar 64 175 aktier i bolaget. 

Magnus Nilsson, Verkställande direktör är född 1956 och Doktor i medicinsk vetenskap vid 
Uppsala Universitet. Han är VD i Xvivo Perfusion sedan 2011 och dessförinnan VD i Vitrolife 
sedan 2003. Tidigare projektledare för preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, KaroBio 
AB och Pharmacia & Upjohn AB. Tidigare styrelseuppdrag inom medicinteknik i Vitrolife och 
CMA Microdialys. Magnus är styrelsemedlem i bolaget sedan 2012 och innehar 406 000 
aktier i bolaget. 

Bure motiverar sitt förslag: Bures uppfattning är att styrelsen har en samlad erfarenhet och 
kompetens som speglar de krav som följer av bolagets verksamhet och utveckling. Enligt 
Bures mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning avseende 
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.  



 
Bure vill upplysa om att styrelseledamöterna Fredrik Mattsson och Gösta Johannesson är 
beroende i förhållande till bolagets större ägare och Magnus Nilsson beroende i förhållande 
till bolaget. Fredrik Mattsson är investeringsansvarig i, samt Gösta Johannesson är senior 
rådigare till Bure Equity AB som per 2013-02-28 ägde 26 procent av aktierna i Xvivo 
Perfusion AB. Magnus Nilsson är anställd i Xvivo Perfusion AB som Verkställande Direktör 
sedan 2011. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.  


