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Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta 
pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle 
kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad 
som krävs enligt svensk rätt.  

 

Telefonkonferens avseende Information angående Erbjudandet till Vivolines 
aktieägare 
 
XVIVO Perfusion inbjuder till telefon- och videokonferens med anledning av Information angående 
Erbjudandet till Vivolines aktieägare. Presentationen kommer att hållas på svenska. 
 

 
Tid: Torsdagen den 19 maj kl. 14.00.  
 
Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:  
https://engage.vevent.com/rt/xvivoperfusion/index.jsp?seid=63 
 
alternativt direkt innan konferensen på: 
Telefonnummer Sverige: 08-503 364 34  
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 1452 555566 
Konferens ID: 13703098, Konferensnamn: XVIVO Perfusion  
 
 
Deltagare från XVIVO Perfusion är:  
Magnus Nilsson, VD  
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef 
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, 
www.xvivoperfusion.com/corporate/. 
 
Göteborg 17 maj 2016 
XVIVO Perfusion AB (publ) 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com 
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50  

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att 
selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. 
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ First North 
Premier och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, 
www.redeye.se. 
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