Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Med anledning av styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2017 om bemyndigande för styrelsen
att fatta beslut om förvärv av egna aktier, avger styrelsen för XVIVO Perfusion AB (publ)
(”Bolaget”) följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.
Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsredovisningen
för räkenskapsåret 2016. Av årsredovisningen framgår Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
per den 31 december 2016. Det framgår vidare vilka principer som har tillämpats vid värdering av
Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder.
Baserat på bolagets nuvarande ekonomiska ställning bedömer styrelsen att det föreslagna
återköpsbemyndigandet är försvarligt och att det inte kommer att påverka bolagets förmåga att infria
sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller på lång sikt. Vidare kommer styrelsen endast att
fatta beslut om återköp om styrelsen vid den aktuella tidpunkten bedömer att återköpen av egna aktier
inte kommer att påverka bolagets förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller
på lång sikt. Vidare kommer styrelsen endast att fatta beslut om återköp om återköpen av egna aktier
inte heller förväntas negativt påverka bolagets förmåga att göra affärsmässigt motiverade
investeringar och styrelsen även gör bedömningen att bolagets egna kapital efter återköpen kommer
att vara tillräckligt stort i förhållande till bolagets verksamhet, art, omfattning och risker.
Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en
allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att det
föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier är försvarligt i förhållande till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital
samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen anser således att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de krav som
uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.
______________________________
Göteborg i mars 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

