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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 2015 till ca 120 mkr. För första kvartalet 2016 var försäljningen knappt 35 mkr. 

Rörelseresultatet före avskrivningar var ca 19 mkr för 2015 och knappt 5 mkr för första kvartalet 2016. 

 

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

vilken användes 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 som nu har två delar, huvudkontoret i Göteborg 

och ett dotterbolag för den amerikanska marknaden i Denver, Colorado. 

               

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 4 000 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 till runt 2 mrd SEK årligen.  

 

I mitten av april 2016 lämnade XVIVO ett erbjudande om förvärv till aktieägarna i bolaget Vivoline Medical 

AB. Vivoline är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Lund verksamt inom transplantationsområdet. 

Bolagets omsättning 2015 var ca 3,5 mkr och bolaget har sex anställda. Vivolines produkter inom 

lungtransplantation är godkända i Europa och Australien och man utvecklar även nya produkter inom 

hjärttransplantation genom professor Stig Steens forskning. Förvärvet av Vivoline breddar XVIVOs 

produktportfölj och position inom thoraxtransplantation – lungor och hjärta – vilket är ett viktigt 

strategiskt mål för XVIVO. På sikt har XVIVO även intressen inom andra indikationer för isolerad 

vävnadsterapi. 

 

Ägarstruktur och organisation 

XVIVO har idag omkring 30 anställda där drygt hälften arbetar i Sverige (på huvudkontoret i Göteborg 

samt i Lund) och knappt hälften på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA. Utöver de fast 

anställda har man ett antal konsulter fast 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 First North Premier och bolaget har drygt 5.000 

aktieägare där största ägaren är Bure Equity AB med 22,5% av aktierna.  

 

Ledningsgruppen i XVIVO består av VD och FoU chef Magnus Nilsson, CFO Christoffer Rosenblad, 

Marketing and Sales Director Americas Karin Fischer, Marketing and Sales Director EMEA och Pacific Pär-

Ola Larsson och Quality Assurance and Regulatory Affairs Manager Jenny Wennerberg. 
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Befattningen och din profil 

XVIVO söker nu en VD assistent. Rollen är ny och du kommer fungera som ”spindeln i nätet” gällande 

bolagets administration och skall på ett effektivt sätt kunna koordinera, korrekturläsa och administrativt 

strukturera styrelsematerial, ledningsgruppsarbete, pressmeddelanden, rapporter, bolagets avtalsdatabas 

m.m. Du blir den sammanhållande personen på bolagets huvudkontor som ligger i Svenska Mässan i 

Göteborg och ansvarar för inköp av kontorsmaterial, telefonabonnemang etc. 

 

Du bör ha god erfarenhet av liknande uppgifter, gärna från ett större och/eller ett noterat bolag. Du är 

bekant med och har förståelse för arbetet med ledningsgruppsmöten, styrelsemöten och liknande. Du är 

en god kommunikatör, behärskar engelska flytande i tal och skrift och har hög stilistisk förmåga vad gäller 

det svenska språket. Du har mycket god kunskap i Office programmen och av att skapa presentationer i 

PowerPoint. Vi ser även att du har ett generellt intresse för ett effektivt användande av IT-system. 

 

Som person är du positiv, flexibel och målinriktad med starkt driv och engagemang. Du har hög 

arbetskapacitet och energi samt trivs med ett högt tempo i en platt organisation med korta beslutsvägar. 

Vi ser att du är en serviceinriktad och prestigelös person som kan ta i där det behövs, stresstålig med vana 

av att ha många bollar i luften. Du är proaktiv och noggrann med respekt för detaljerna men med 

förmåga att se helheten, kunna prioritera och avsluta projekt. Du är ordningsam, strukturerad och trivs 

med att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Vidare är du en lyssnande person som är duktig på 

att skapa goda relationer, både internt och externt. I ditt agerande är du tydlig, har stor integritet och 

känsla för sekretess.  

 

Tjänsten rapporterar till VD Magnus Nilsson. Tjänstgöringsgraden ligger i dagsläget på 50-70%, gärna med 

viss flexibilitet från personens sida. I rollen ingår inga regelbundna resor. Placering Göteborg, tillträde 

efter överenskommelse.  

 

 


