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XVIVO Perfusion har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och 
offentliggör prospekt 
 
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt XVIVO Perfusion AB (”XVIVO Perfusion”) 
för upptagande till handel på huvudlistan på sedvanliga villkor. 
 
Första dag för handel i XVIVO Perfusions aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till måndagen den 
28 november 2016. Genom noteringen upphör XVIVO Perfusions notering på Nasdaq First North Premier. Sista 
dag för handel på Nasdaq First North Premier är planerad till fredagen den 25 november 2016.  
 
XVIVO Perfusions aktier kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs. ”XVIVO”. Aktien 
behåller även samma ISIN-kod som tidigare, dvs. SE0004840718. Det sker inte något utgivande av nya aktier i 
samband med listbytet och aktieägare i XVIVO Perfusion behöver inte vidta några åtgärder med anledning av 
detta. 
 
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet och som 
har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns bland annat tillgängligt på XVIVO Perfusions webbplats 
www.xvivoperfusion.com/corporate. 
 
Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med noteringen. 
 
Göteborg 21 november 2016 
Magnus Nilsson, VD 
XVIVO Perfusion AB (publ) 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Christoffer Rosenblad, CFO, +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  
Magnus Nilsson, VD, +46 31 788 2150, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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 kontor finns i Lund och i Denver, 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.  
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 
 
Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
klockan 17:00 den 21 november 2016. 

http://www.redeye.se/
http://www.vitrolife.com/

