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Eligo AB   Anna Ahlberg    Michaéla Faily 

Kungsgatan 34  anna.ahlberg@eligo.se  michaela.faily@eligo.se 

411 19 Göteborg  0708-55 38 35   0733-83 49 14 

www.eligo.se 

Eligo är en helhetsleverantör av rekryteringstjänster och har verksamhet inom Executive Search, Rekrytering och Fördjupad 

personbedömning. Vi har sedan 1987 medverkat i hundratals tillsättningar på hög nivå i svenskt näringsliv. Läs mer om oss på 
www.eligo.se. 
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Beskrivning av XVIVO Perfusion AB 

För ytterligare beskrivning av bolaget hänvisar vi till XVIVO Perfusions hemsida www.xvivoperfusion.com. 

 

Verksamhet 

XVIVO Perfusion (XVIVO) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som 

utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet, möjliggöra behandling av 

organ och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Bolagets försäljning 

uppgick för 2016 till knappt 140 mkr. För första kvartalet 2017 var försäljningen ca 37 mkr. 

Rörelseresultatet före avskrivningar var ca 16 mkr för 2016 och knappt 4 mkr för första kvartalet 2017. 

 

XVIVO grundades av Magnus Nilsson 1998 då han förvärvade alla rättigheter till Perfadex®, en lösning 

vilken används för förvaring av lungor inför transplantation. Magnus Nilssons bolag fusionerades med 

Vitrolife 1999 och blev affärsområde Transplantation. Under hösten 2012 delades 

verksamheten ut till aktieägarna och XVIVO noterades på NASDAQ OMX First North. 

Magnus Nilsson, som då varit VD för Vitrolife under åtta år, följde med för att leda 

uppbyggandet av det självständiga bolaget. 

               

Idag har produkten Perfadex® en marknadsandel på över 90 procent vid traditionell kylförvaring 

av lungor inför transplantation.  

 

Ett stort problem i transplantationssjukvården är bristen på tillgängliga lungor. XVIVO har under många år 

arbetat med att ta fram en metod där man på ett objektivt sätt kan bedöma lungans kondition och på så 

sätt öka antalet organ som är tillgängliga för transplantation. XVIVOs metod med produkten STEEN 

Solution™ ger denna möjlighet. Med metoden kan man testa lungans funktion och också förvara den 

längre tid utanför kroppen. I klinisk användning och vid kliniska prövningar har det visat sig att många av 

de initialt refuserade organen efter genomgången process med STEEN Solution™ bedömts som 

användbara och kunnat utnyttjas för att transplantera lungsjuka. STEEN Solution™ har därför potential att 

öka det totala antalet lungtransplantationer i världen. 

 

XVIVO har också utvecklat perfusionsmaskinen XPS™. XPS™ ger bl.a. transplantationsteamet möjlighet till 

röntgen och automatisk mätning av lungans syre och pH, vilket ger underlag för analys och utvärdering 

inför slutligt kliniskt beslut om användande av lungan.  

 

Idag har XVIVOS produkter XPS™ och STEEN Solution™ marknadsgodkännande på alla större marknader 

och de är de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA i USA för denna typ av bedömning av 

lungor. Drygt 40 procent av de idag omkring 5 000 lungtransplantationer som årligen utförs i världen 

görs i USA. 

 

Perfadex® 
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XVIVOs XPS™        STEEN Solution™ 

 

Försäljningen av XVIVOs produkter sker idag på ca 35 marknader runtom i världen varav cirka hälften av 

omsättningen kommer från USA. Kunderna utgörs av ca 200 offentliga kliniker och sjukhus. 

Marknadspotentialen för XVIVOs produkter uppskattas i dagsläget till runt 2 mrd SEK årligen.  

 

2016 förvärvades Vivoline, vilket breddade XVIVOs produktportfölj och position inom 

thoraxtransplantation – lungor och hjärta – som är ett viktigt strategiskt mål för bolaget. På sikt har 

XVIVO även intressen inom andra indikationer och forskar inom transplantation av andra organ samt inom 

perfusion av organ som är kvar i kroppen. Behovet är stort; GODT (Global Observatory on Donation and 

Transplantation) bedömer att endast cirka 10 procent av det globala behovet för transplantation av olika 

organ uppfylls idag. 

 

Ägarstruktur och organisation 

XVIVO har drygt 30 medarbetare där cirka hälften arbetar i Sverige (på huvudkontoret i Göteborg samt i 

Lund) och andra hälften på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA. Utöver de fast anställda har 

man ett antal konsulter kontinuerligt knutna till bolaget.  

 

XVIVO leds av VD Magnus Nilsson. Styrelseordförande är Fredrik Mattson, Investment Director på Bure 

Equity AB. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm (mid cap listan) och handlas under symbolen 

XVIVO. Bolaget har drygt 5 000 aktieägare där största ägaren är Bure Equity AB med 18,8% av aktierna.  

 

Ledningsgruppen i XVIVO består av VD Magnus Nilsson, CFO Christoffer Rosenblad, Marketing and Sales 

Director Americas Karin Fischer, Marketing and Sales Director EMEA and Pacific Pär-Ola Larsson, Quality 

Assurance and Regulatory Affairs Manager Jenny Wennerberg och Development Director Emur Jensen. 
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Ekonomi  

De tre senaste årens utveckling för bolaget visas nedan. XVIVO separerades från Vitrolife och delades ut 

till aktieägarna hösten 2012. Bolaget har i genomsnitt växt med 24 procent per år sedan 2011 och visat 

god vinstutveckling.  

 

(MSEK) Helår 2016 Helår 2015 Helår 2014 

Omsättning  138 120 83 

Rörelseresultat före avskrivningar 16 19 11 

 - Marginal (% av omsättn) 12 16 13 

Nettoresultat 2 5 4 

Soliditet (%) 91 91 87 

 

Befattningen 

XVIVO söker nu dig som vill utvecklas inom redovisning, koncernredovisning och controlling i ett 

börsnoterat företag med höga tillväxtambitioner. I rollen som Accounting Manager kommer du att vara 

verksam inom områdena bokslut för legala enheter, koncernredovisning, rapportering samt 

prognosarbete och lönsamhetsanalys.  

 

I tjänsten kommer du att ha många internationella kontaktytor inom koncernen och få god inblick i ett 

komplext börsföretag. Då bolaget är ett snabbväxande internationellt bolag som har vuxit både organiskt 

och genom förvärv, finns goda möjligheter till egen utveckling. Du kommer leda arbetet inom redovisning 

och rapportering och till din hjälp ha ett team på ytterligare två personer vilka du har personalansvar för, 

en i Göteborg och en i Denver. Du har ansvar för att aktivt leda och följa upp den dagliga verksamheten 

men också för att driva arbetet med långsiktig utveckling inom ditt område.  

 

Arbetsuppgifterna är breda och omväxlande, men utgörs huvudsakligen av följande: 

- Ansvarig för redovisning av de svenska bolagen (2 stycken), koncernredovisning och uppdatering av 

koncernens instruktioner för bokslut och rapportering (ekonomihandbok) 

- Konsolidering och rapportering inklusive utveckling av ERP-system (Jeeves) och rapporteringssystem 

som t.ex. Qlikview 

- Månatlig lönsamhetsanalys och framtagning av rapporter till styrelsen 

- Ta fram delårsrapporter och årsredovisning enligt IFRS 

- Lagervärdering, kalkylering och analys av rörelsekapital 

- Kontakt med revisorer 

- Sekreterare i styrelsens revisionsutskott 

- Vara delaktig i frågor relaterade till företagsförvärv 

- Delta i diverse projekt inom ekonomi- och finansområdet 
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XVIVO Perfusion kan erbjuda dig goda anställningsvillkor i en dynamisk miljö samt mycket intressanta 

möjligheter till utveckling av kompetens, arbetsuppgifter och ansvar. Tjänsten rapporterar till CFO 

Christoffer Rosenblad. Placering Göteborg, tillträde efter överenskommelse. Resor förekommer.  

 

Din profil 

Vi tror att du är civilekonom med inriktning mot redovisning eller finansiering. Du har troligen några års 

erfarenhet inom ekonomi/redovisning, exempelvis från rollen som revisor. Då bolaget är internationellt 

förutsätter vi att du behärskar engelska i skrift och tal. Du är även van vid att arbeta med IT-stöd och har 

mycket goda kunskaper i Excel. 

 

Som person är du ambitiös, drivande samt har en vilja att lära och utvecklas inom ekonomi och finans. Du 

trivs i ett högt tempo i en platt organisation med korta beslutsvägar; är analytisk och noggrann men med 

en förmåga att se helheten, kunna prioritera och komma till avslut. Du är proaktiv och ser möjligheter, 

löser uppgiften och är alltid beredd att ”go the extra mile”. Dina arbetsuppgifter inkluderar interna och 

externa kontakter varför god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett glatt och positivt sätt är nödvändigt. 

 

 

 

 


