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XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag 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 produkt Perfadex® Plus har idag en marknadsandel på cirka 90 procent vid traditionell kall preservation av lungor 
inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på 
alla större marknader och var de första produkter som erhöll godkännande av FDA för varm perfusion av marginella lungor.
XVIVO Perfusion har cirka 50 medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, kontoret i Lund och på kontoret för 
Nord- och Sydamerika i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
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STARKT KASSAFLÖDE TROTS  
PÅVERKAN AV COVID-19

FÖRSTA KVARTALET 2020 
(JANUARI-MARS)
• Total försäljning (inklusive kapitalvaror) minskade med 

3 procent och uppgick till 46,5 MSEK (47,7). Minskningen 
motsvarar 6 procent i lokala valutor. Segment försälj-
ning utan kapitalvaror* minskade under kvartalet med 6 
procent och uppgick till 44,2 MSEK (46,8). Minskningen 
motsvarar 9 procent i lokala valutor. 

• Varm perfusion** stod för 27 procent (43) av försälj-
ningen utan kapitalvaror. Försäljningen av varor för varm 
perfusion påverkades under mars månad dels av att färre 
EVLP:er utfördes, dels av att vissa order inte kunde levere-
ras till klinikerna då de endast mottog Covid-19 relaterade 
artiklar.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
7,6 MSEK (3,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 
procent (7). Rörelseresultatet första kvartalet 2020 har 
påverkats positivt av upplösning av kostnadsreserveringar 
om 2,5 MSEK (-5,5) avseende koncernens aktiebaserade 
bonusprogram för anställda utanför Sverige. Justerat för 
denna reservering uppgår EBITDA för första kvartalet till 
5,1 MSEK (8,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 11 
procent (18).

• Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (-1,9), efter att 
avskrivningar om 7,5 MSEK (5,1) belastat kvartalet. Justerat 
för effekten av aktiebaserade bonusprogram uppgick rörel-
seresultatet till -2,5 MSEK (3.7).

• Nettoresultatet uppgick till 6,5 MSEK (-0,3), vilket gav ett 
resultat per aktie om 0,25 SEK (-0,01).

•	Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	under	
kvartalet	till	9,2	MSEK	(0,1).	Kassaflödet	från	investe-
ringsverksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-11,7 MSEK). 
Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 158,7 MSEK, 
en minskning med 1,3 MSEK gentemot vid årets början.

• Den vidareutvecklade och mer användarvänliga Perfadex® 
Plus med Click Port har lanserats i hela världen.

• En XPS™ har för första gången levererats till ett pedia-
triskt (barn) sjukhus i Rom, Italien. Vid periodens utgång 
hade 52 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

• Bolagets studier för PrimECC® och hjärtpreservation inför 
transplantation i Europa är klara för att inkludera de första 
patienterna. Dessa två studier har inte kunnat starta under 
det första kvartalet på grund av att kliniker i Europa tillfäl-
ligt pausat alla kliniska studier under Covid-19 epidemin.

* Se not 3 för koncernens rörelsesegment
** STEEN Solution™ samt produkter och tjänster 

relaterade till användningen av XPS™ och LS™.

TELEFONKONFERENS
VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 11:30 torsdag den 9 april 2020. 
+46 (0)8 566 426 51. Ange kod: 52504358#.
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VD HAR ORDET
Det är glädjande att konstatera att 
det första kvartalet bidrog med 
ett	starkt	kassaflöde	och	att	kassan	
vid kvartalets slut är 159 MSEK, 
trots kraftfulla investeringar i R&D. 
Försäljningen under det första 
kvartalet av 2020 har påverkats av 
den pågående Covid-19 epidemin 
genom att en försiktighet bland 

transplantationsklinikerna medfört en lägre användning av 
framför allt varmperfusionsprodukter. Vi kan dock konstatera 
att i de länder, Kina och Sydkorea, som först drabbades av 
COVID-19 är transplantationsverksamheten nu återstartad 
efter cirka två och en halv månads neddragning. Trots allt så 
finns	transplantationsbehovet	kvar	då	patienter	i	kön	för	nya	
organ snabbt blir sjukare och kommer att dö om de inte 
får tillgång till denna behandling. Bolaget bedömer därför i 
dagsläget att antalet transplantationer, och därmed efterfrågan 
på XVIVO Perfusions produkter, bara temporärt kommer att 
gå ned och att Covid-19 epidemin främst kommer att påverka 
det andra kvartalets försäljning. Hur lång denna påverkan blir 
över tid kommer att bero på i hur stor omfattning Covid-19 
epidemin kommer drabba västvärlden vilket i dagsläget ser ut 
att bli i varierande grad, land för land. 

Viktigt att påpeka är att eftersom transplantation är 
livsuppehållande så är denna behandlingstyp prioriterad av 
hälsovårdsmyndigheterna. Bolaget ser därför ingen långsiktig 
negativ effekt på efterfrågan av transplantationsprodukter. 
Detta illustreras kanske bäst i det faktum att en klinik i Italien, 
vilket är det land som initialt drabbats hårdast av Covid-19, 
just	köpt	en	XPS™	för	att	möjliggöra	fler	transplantationer	till	
lungsjuka barn i framtiden.

XVIVO	Perfusion	har	en	stark	finansiell	position.	För	att	kunna	
hålla ett högt utvecklingstempo med en relativt begränsad 
organisation har bolaget i betydande omfattning utnyttjat 
externa konsulter för specialkompetenser och arbetstoppar. 
Detta innebär att bolaget snabbt kan dra ned utgifter i form 
av konsultarvoden, resor och dyligt. 

Med anledning av Covid-19 epidemin blir de planerade 
starterna av de kliniska studierna i Europa inom 
hjärtpreservation inför transplantation och PrimECC® 
försenade. Det positiva med denna senarelagda start är att 
den externa utgiftsnivån minskar under tiden som kliniska 
studier är pausade. För att ytterligare anpassa kostnadsläget till 
en minskad efterfrågan genomför XVIVO Perfusion snabbt ett 
kostnadsreduktionsprogram vilket kommer minska utgifterna 
till en väsentligt lägre nivå för att senare kunna växla upp 
aktivitetsnivån när möjligheterna till detta ges.

Även om de närmsta månaderna kommer vara prövande 
för alla så kommer Covid-19 epidemin att bli kontrollerad 
till slut. Den tid som det tar kommer tas tillvara för att göra 
XVIVO till ett starkare företag. Därför är det glädjande att 
bolaget genomfört en världslansering av Perfadex® Plus med 
Click port. Fördelen med denna uppgraderade produkt är 
att den är färdig att använda eftersom kliniken inte behöver 
addera buffert och kalciumjoner före användning. Dessutom 
medför den nya Click porten att det praktiska handhavandet 
ute i ”fält” förenklas, vilket ger tidsbesparingar och förbättring 
av patientsäkerheten. Patentansökningar för Perfadex® Plus 
har lämnats in på alla viktiga marknader och under 2019 
godkände den Europeiska Patentmyndigheten patentet för 
Perfadex® Plus i Europa. 

Fokus inom lungtransplantationsområdet är att fortsätta 
stödja transplantationsklinikerna i deras strävan att kunna 
behandla	fler	av	de	patienter	som	väntar	på	nya	lungor.	Inom	
hjärtpreservation inför transplantation och PrimECC® för 
primning av hjärt-lungmaskiner kommer bolaget vara redo 
att starta studierna med dessa innovativa produkter så fort 
klinikerna är redo att påbörja kliniska prövningar igen. Bolaget 
bedömer att detta kan ske under det tredje kvartalet. 

Även under denna COVID -19 tid så har XVIVO möjlighet 
och resurser att fortsätta leda utvecklingen av innovativa 
lösningar inom organtransplantation. Detta med hjälp av våra 
medarbetare som kommer fortsätta att vara fullt engagerade 
i vår vision – att ingen ska behöva avlida i väntat på ett nytt 
organ.

Magnus Nilsson 
Verkställande Direktör

MILSTOLPAR PASSERADE UNDER KVARTALET

En XPS™ har för första gången levererats till ett 
pediatriskt (barn) sjukhus i Rom, Italien. 

Den vidareutvecklade och mer användarvänliga 
Perfadex® Plus med Click Port har lanserats i hela 
världen.
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FÖRSTA KVARTALET 2020 
(JANUARI – MARS)

Nettoomsättning
Total försäljning under kvartalet minskade med 3 procent och 
uppgick till 46,5 MSEK (47,7). Minskningen motsvarar 6 procent 
i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror* minskade 

under kvartalet med 6 procent och uppgick till 44,2 MSEK 
(46,8). Minskningen motsvarar 9 procent i lokala valutor. 

Total försäljning av produkter för varm perfusion (STEEN 
Solution™, XPS™, LS™ samt produkter och tjänster relaterade 
till användningen av XPS™ och LS™) stod för 31 procent (44) 
av den totala försäljningen. Försäljning av produkter för varm 
perfusion (STEEN Solution™ samt produkter och tjänster 

SAMMANSTÄLLNING OMSÄTTNING OCH EBITDA
                          januari - mars helår

TSEK    2020 2019 2019
Nettoomsättning utan kapitalvaror 44 186 46 789 206 857
Nettoomsättning Kapitalvaror 2 269 861 13 980
Nettoomsättning Totalt 46 455 47 650 220 837

Kostnad för sålda varor utan kapitalvaror -9 099 -10 529 -47 439
Kostnad för sålda varor Kapitalvaror -1 974 -206 -10 585
Kostnad för sålda varor Totalt -11 073 -10 734 -58 024

Bruttoresultat utan kapitalvaror 35 087 36 260 159 418
Bruttomarginal utan kapitalvaror , % 79% 77% 77%
Bruttoresultat Kapitalvaror 295 655 3 395
Bruttoresultat Totalt 35 382 36 916 162 813
Bruttoresultat Totalt, % 76% 77% 74%

Försäljningskostnader -14 840 -12 081 -60 786
Administrationskostnader -5 648 -5 410 -24 739
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 873 -14 962 -62 651
Övriga rörelseintäkter och -kostnader** 2 002 -6 325 -10 697
Rörelseresultat 23 -1 862 3 940

  avskrivningar kostnad för sålda varor -215 -317 -815
  avskrivningar administrationskostnader -763 -457 -2 216
  avskrivningar forsknings- och utvecklingskostnader -5 032 -3 035 -16 624
  avskrivningar övriga kostnader -1 517 -1 294 -5 205
EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar) 7 550 3 241 28 800
EBITDA, % 16% 7% 13%

*Se not 3 för koncernens rörelsesegment.   ** Posten "Övriga rörelseintäkter och -kostnader" inkluderar kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige. 
Under första kvartalet 2020 har bonusreserven från årets ingång lösts upp, innebärande en positiv effekt om 2 541 TSEK (-5 536). Se not 2 för mer information.
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relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 27 
procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror. Försäljningen av 
varor för varm perfusion påverkades under mars månad dels 
av att färre EVLP:er utfördes, dels av att vissa order inte kunde 
levereras till klinikerna då de endast mottog Covid-19 relate-
rade artiklar.

Resultat
Bruttomarginalen utan kapitalvaror under kvartalet uppgick till 
79 procent (77). Ökningen mot samma kvartal föregående år är 
hänförlig till förändringar i produktmix. Den totala bruttomargi-
nalen under kvartalet uppgick till 76 procent (77). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 
MSEK (3,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent 
(7). Rörelseresultatet första kvartalet 2020 har påverkats posi-
tivt av upplösning av kostnadsreserveringar om 2,5 MSEK (-5,5) 
avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda 
utanför Sverige. Se not 2 för mer information. Justerat för denna 
reservering uppgår EBITDA för första kvartalet till 5,1 MSEK 
(8,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (18).

Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (-1,9), efter att avskriv-
ningar om 7,5 MSEK (5,1) belastat kvartalet. Justerat för effekten 
av aktiebaserade bonusprogram uppgick rörelseresultatet till 
-2,5 MSEK (3,7).

Försäljningskostnaderna i förhållande till omsättningen uppgick 
för kvartalet till 32 procent (25). Ökningen består i investeringar 
i säljorganisation och utökad närvaro på viktiga marknader samt 
marknadsföringssatsningar. FoU-kostnaderna uppgick till 36 
procent (31) av omsättningen. Denna ökning utgörs främst av 
avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter samt av kost-
nader för uppgraderingar av XPS-teknologin i syfte att stödja 
tillväxten inom EVLP. Administrationskostnaderna uppgick till 12 
procent (11) av omsättningen. För att anpassa kostnadsläget till 
en minskad efterfrågan genomför XVIVO Perfusion snabbt ett 
kostnadsreduktionsprogram vilket kommer minska utgifterna till 
en väsentligt lägre nivå för att senare kunna växla upp aktivitets-
nivån när möjligheterna till detta ges. 

Netto övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var under 
kvartalet 2,0 MSEK (-6,3). Förändringen är i all väsentlighet 
kopplad till utvecklingen för koncernens aktiekursbaserade 
bonusprogram för anställda utanför Sverige.

Finansiella intäkter och kostnader uppgår för kvartalet netto till 
6,6 MSEK (1,5) och utgörs i all väsentlighet av positiva valuta-
kursomräkningar i likvida medel.

Under kvartalet har 15,3 MSEK (11,0) av utvecklingsutgifterna 
balanserats som en immateriell tillgång. 13,0 MSEK (8,7) av 
kvartalets kapitalisering härrör till investeringar i hjärttrans-
plantationsprojektet med avsikt att nå marknadsgodkännande i 
USA, Europa och Australien, 1,5 MSEK (-) härrör till PrimECC® 
samt 0,8 MSEK (2,3) härrör till utgifter för att nå regulatoriska 

godkännanden för den övriga produktportföljen. Avskrivningar 
av balanserade utgifter uppgick till 3,9 MSEK (2,5) under kvar-
talet, varav 3,8 MSEK (2,5) härrör till avskrivningar av utgifter 
för regulatoriska godkännanden för bolagets produkter inom 
lungtransplantation. 

Kassaflöde
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	under	
kvartalet till 9,2 MSEK (0,1). Ökningen gentemot jämförelseperi-
oden förklaras primärt av en starkare utveckling av rörelsekapi-
talet under första kvartalet 2020 jämfört med 2019. 15,3 MSEK 
(11,3) investerades i immateriella tillgångar och 0,5 MSEK (0,4) 
investerades	i	materiella	tillgångar.	Kassaflödet	från	finansierings-
verksamheten var -1,5 MSEK (-0,8) på grund av amortering av 
leasingskuld (enligt IFRS 16). Likvida medel vid kvartalets slut 
uppgick till 159 MSEK (176,5), en minskning med 1,3 MSEK 
gentemot vid årets början. 

Finansiering
XVIVO Perfusions soliditet är hög och uppgick till 91 procent 
(90) vid periodens utgång. Bolagets totala kreditramar består av 
en checkräkningskredit och den uppgick i slutet av perioden till 
30 MSEK (30), varav 0,0 MSEK (0,0) utnyttjades. Under kvarta-
let har bolaget förlängt hyreskontrakt för lokaler vilket, i enlighet 
med redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal, medfört att 
redovisade nyttjanderättstillgångar och tillhörande leasingskul-
der ökat med 6,0 MSEK. Redovisade leasingskulder uppgår vid 
kvartalets utgång till 10,1 MSEK (7,9).

Perfadex® Plus med Click Port lanserad globalt 
under första kvartalet
Som XVIVO Perfusion har rapporterat tidigare har företaget 
utvecklat en ny, ’ready to use’ version för kall preservation av 
lungor, kallad Perfadex® Plus. Fördelen med Perfadex® Plus är 
att den är färdig att använda och kliniken behöver inte lägga 
till buffert och kalciumjoner före användning. Detta underlät-
tar administrering och minskar risken för felaktig användning. 
Produkten lanserades på huvudmarknaderna, USA och Europa 
under	2018	och	finns	nu	tillgänglig	på	alla	viktiga	marknader	glo-
balt. Patentansökningar för Perfadex® Plus har lämnats in på alla 
viktiga marknader och under 2019 godkände den Europeiska 
Patentmyndigheten patentet för Perfadex Plus i Europa. 
 
För att förbättra säkerheten och användarvänligheten av 
Perfadex® Plus har ett nytt Click Port-system på förpackningen 
utvecklats. Den nya Click Porten kan enkelt ansluta slangen 
spike-fritt till påsen med ett enkelt klick med hjälp av XVIVO 
Click Adapter.

Perfadex® Plus är marknadens guldstandard inom kall lungpre-
servation och dess föregångare Perfadex® har marknadsförts 
av XVIVO Perfusion sedan 1999. Den används för kall preser-
vation av lungor, det vill säga att spola bort donatorblod och 
bevara de donerade lungorna i god kondition före transplanta-
tion. Produkten uppskattas ha en världsomspännande mark-
nadsandel på cirka 90 procent.

* Se not 3 för koncernens rörelsesegment.  
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XPS™ såld till pediatrisk transplantationsklinik i 
Italien
En pediatrisk transplantationsklinik i Rom i Italien har köpt en 
XPS™. Detta är den första XPS™ hittills till ett barnsjukhus. 
Det utförs cirka 200 lungtransplantationer varje år i Italien, varav 
idag bara ett fåtal är pediatriska lungtransplantationer på grund 
av bristen på organ. Utnyttjandet av XPS™ och EVLP (Ex Vivo 
Lung	Perfusion)	tekniken	kommer	möjliggöra	fler	transplanta-
tioner till barn och ungdomar med terminala lungsjukdomar i 
Italien. 

Bolagets studier för PrimECC® och hjärt
preservation i Europa klara för att inkludera  
första patienten
De två planerade studierna för PrimECC® och hjärtpreserva-
tion inför transplantation i Europa är klara för att inkludera de 
första patienterna.  På grund av Covid-19 epidemin har kliniker 
i Europa tillfälligt pausat alla kliniska studier, vilket försenar de 
planerade starterna för de kliniska studierna i Europa inom 
hjärtpreservation och PrimECC®. Bolaget prioriterar att 
bibehålla kompetens och resurser för att möjliggöra en kraftfull 
satsning så fort tillfälle ges.

UTSIKTER FÖR 2020
Inledningen av 2020 har påverkats av den pågående Covid-19 
epidemin genom att en påtaglig försiktighet bland transplan-
tationsklinikerna medfört en lägre användning av framför allt 
varmperfusionsprodukter (XPS™, STEEN Solution™ och övriga 
sterila produkter för varm perfusion av en lunga). De länder som 
först drabbades av COVID-19, Kina och Sydkorea, har återstartat 
transplantationsverksamheten efter cirka två och en halv månads 
neddragning. Bolaget bedömer därför i dagsläget att antalet 
transplantationer, och därmed efterfrågan på XVIVO Perfusions 
produkter, temporärt kommer att gå ned och att det främst 
kommer att påverka det andra kvartalets försäljning. Längden på 
denna påverkan kommer givetvis att bero på i hur stor omfatt-
ning Covid-19 epidemin kommer drabba de olika lokala markna-
derna, framförallt i Europa och Nordamerika. Transplantation är 
en livsuppehållande behandling och transplantationer är priori-
terade av hälsovårdsmyndigheter världen över. Därför bedömer 
bolaget att den långsiktiga effekten på efterfrågan av transplanta-
tionsprodukter är oförändrad. För att anpassa kostnadsläget till en 
temporärt minskad efterfrågan genomför XVIVO Perfusion ett 
kostnadsreduktionsprogram. 

Covid-19 epidemin har även medfört att kliniker i världen tillfäl-
ligt har pausat all klinisk forskning. Bolaget kommer att fortsätta 
vidareutveckling inom lungtransplantation och hjärttransplantation 
med målsättningen att starta kliniska multicenterstudier i Europa, 
USA och Australien så fort klinikerna tillåter klinisk forskning igen. 
Utgifter hänförligt till utveckling av hjärttransplantation kommer 
att kapitaliseras löpande. 

En multicenterstudie med PrimECC®, en patenterad och i Europa 
godkänd produkt för att förbereda (priming av) hjärtlungmaskiner 

inför öppen hjärtkirurgi, kommer att starta patientrekrytering 
så fort kliniker i Sverige öppnar för att nya kliniska studier kan 
påbörjas. PrimECC® är utvecklad för att minska biverkningarna vid 
användningen av hjärtlungmaskin. Utgifter hänförligt till dokumen-
tation av PrimECC® kommer att kapitaliseras löpande fram till 
marknadslansering.
 

KORT OM BOLAGET
Verksamhet 
XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar 
lösningar och system för att välja ut användbara organ och hålla 
dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Bolagets 
produkt Perfadex® Plus har idag en marknadsandel på cirka 90 
procent vid traditionell kall preservation av lungor inför trans-
plantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ 
för varm perfusion är idag godkända på alla större marknader 
i världen. Produkterna var de första på marknaden att erhålla 
marknadsgodkännande i USA för varm perfusion av marginella 
organ utanför kroppen inför transplantation.

Lungtransplantation
Ett stort problem i transplantationssjukvården är bristen på 
tillgängliga lungor. Idag används cirka 20 procent av tillgäng-
liga donationsorgan i USA, då det bedöms alltför riskfyllt att 
använda övriga donerade lungor vid transplantation. Med hjälp 
av XVIVO Perfusions produkt – STEEN Solution™ – sköljs 
organet från skadliga ämnen från donatorn vilket skapar en 
bättre omgivning för organets celler. Tekniken medför därmed 
att organet ges tillfälle att ”återhämta sig” om så är möjligt 
och att funktionstestning kan utföras utanför kroppen. I klinisk 
användning i USA, Europa, Australien och Kanada har det visat 
sig att många av de initialt ”refuserade” organen efter genom-
gången STEEN Solution™-perfusion bedömts som användbara 
och utnyttjats för att transplantera lungsjuka.  STEEN Solution™ 
användningen har därför potential att öka det totala antalet 
lungtransplantationer. 

Hjärttransplantation
Baserat på forskning gjord av Professor Steen och hans forsk-
ningsgrupp utvecklar koncernens kompetenscenter för hjärt-
transplantation i Lund en maskin och lösningar för hjärtpre-
servation.	Produkterna	är	framtagna	för	att	möjliggöra	att	fler	
donerade	hjärtan	används	vid	hjärttransplantationer	och	att	fler	
patienter därmed kan ges en sista chans till ett längre liv. Fokus 
framöver är att genomföra kliniska multicenterstudier som 
underlag för ansökningar om regulatoriska godkännanden för 
produkterna på alla stora marknader. 

Övriga indikationer
Bolaget satsar även resurser på preklinisk och klinisk forskning 
inom transplantation av lever och njure samt inom perfusion 
av organ som är kvar i kroppen, till exempel läkemedelsad-
ministration till isolerade organ och priming-lösningar för 
hjärtlungmaskiner. 
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Affärsidé
XVIVO Perfusions affärsidé är att öka överlevnaden hos patien-
ter som behöver transplantat genom att tillhandahålla effektiva 
produkter som ökar tillgängligheten på organ med god överlev-
nadspotential vid transplantation.

Vision
Bolagets vision är att ingen ska behöva avlida i väntan på ett nytt 
organ.

Mål
Bolagets mål är att etablera perfusion av organ med STEEN 
Solution™ och andra avancerade lösningar som standardbe-
handling	vid	organtransplantation	så	att	fler	av	dessa	livräddande	
behandlingar kan genomföras.

Strategi 
XVIVO Perfusions strategi inriktas på att öka antalet tillgängliga 
organ för transplantation. Genom att utveckla produkter för 
perfusion av organ och bedriva kliniska studier med dessa på alla 
stora marknader i världen visar XVIVO Perfusion att perfusion 
av	organ	gör	fler	organ	tillgängliga	för	transplantation	och	där-
med	ger	fler	patienter	chans	till	denna	livräddande	behandling.

ÖVRIG INFORMATION
Organisation och personal
Vid utgången av kvartalet var antalet anställda 59 personer, 
varav 24 kvinnor och 35 män. Av dessa var 33 personer 
anställda i Sverige och 26 utanför Sverige. Dessutom används 
cirka 5 konsulter som är fast knutna till bolaget.

Information om transaktioner med närstående
Under perioden har en transaktion med närstående genom-
förts. Styrelseledamoten Folke Nilsson har fakturerat bolaget 6 
KSEK för konsulttjänster inom produktutveckling.  

Riskhantering
XVIVO	Perfusion	arbetar	kontinuerligt	med	att	identifiera,	
utvärdera och hantera risker i olika system och processer. 
Riskanalyser görs kontinuerligt gällande den normala verksam-
heten samt även i samband med aktiviteter som ligger utanför 
XVIVO Perfusions ordinarie kvalitetssystem. 

De marknadsrisker som bedöms ha en särskild betydelse för 
XVIVO Perfusions framtida utveckling är kopplade till tillgången 
av	finansiella	medel	och	medicinska	resurser	på	kliniker	i	värl-
den. Operationella risker är risker som begränsar eller hindrar 
XVIVO Perfusion från att utveckla, tillverka och sälja kvalitativa, 
effektiva och säkra produkter. Legala och regulatoriska risker 
kan uppstå genom förändringar i lagstiftning eller politiska beslut 
som kan påverka koncernens möjlighet att bedriva eller utveckla 
verksamheten.	Bland	finansiella	risker	återfinns	valutarisker.

De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som 
berör	bolaget	finns	beskrivna	i	förvaltningsberättelsen	i	årsredo-
visningen för 2019. 

Säsongseffekter
Antalet lungtransplantationer påverkas relativt marginellt av 
säsongseffekter. Främst inom nya behandlingsmetoder såsom 
varm perfusion av lungor sker något mindre aktivitet under 
sommarmånaderna på grund av att träning och upplärning får 
stå tillbaka under sommarledigheten.

Händelser efter balansdagen
Inga	händelser,	vilka	påverkar	bedömningen	av	den	finansiella	
informationen i denna rapport, har inträffat efter balansdagen.

Göteborg den 9 april 2020

Magnus Nilsson
Verkställande direktör

Denna rapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Finansiella rapporter
XVIVO Perfusions delårsrapporter publiceras på företagets 
hemsida, www.xvivoperfusion.com.

Följande rapporter planeras att avlämnas:
Delårsrapport januari-juni 2020: fredagen den 10 juli 2020
Delårsrapport januari-september 2020: fredagen den 23 
oktober 2020
Bokslutskommuniké 2020: torsdagen den 28 januari 2021

För frågor hänvisas till
Magnus Nilsson, VD, tel: +46 31-788 21 50, 
e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, 
e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com 
 

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB (publ) 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 9 april 2020, klockan 07:30.
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
                  januari – mars helår

TSEK    2020 2019 2019
Nettoomsättning 46 455 47 650 220 837
Kostnad för sålda varor -11 073 -10 734 -58 024
Bruttoresultat 35 382 36 916 162 813

Försäljningskostnader -14 840 -12 081 -60 786
Administrationskostnader -5 648 -5 410 -24 739
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 873 -14 962 -62 651
Övriga rörelseintäkter och -kostnader* 2 002 -6 325 -10 697
Rörelseresultat 23 -1 862 3 940

Finansiella intäkter och kostnader 6 550 1 451 1 350
Resultat efter finansiella poster 6 573 -411 5 290

Skatter -30 96 -351
Nettoresultat 6 543 -315 4 939

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 6 543 -315 4 939

Resultat per aktie, SEK 0,25 -0,01 0,19
Resultat per aktie, SEK** 0,25 -0,01 0,18
Genomsnittligt antal aktier 26 600 496 26 402 496 26 518 546
Genomsnittligt antal aktier** 26 600 496 26 720 496 26 799 996
Antal aktier vid periodens slut 26 600 496 26 402 496 26 600 496
Antal aktier vid periodens slut** 26 600 496 26 879 496 26 879 496

EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar) 7 550 3 241 28 800
Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar -4 115 -2 715 -14 539
Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar -3 412 -2 388 -10 321
Rörelseresultat 23 -1 862 3 940

* Posten "Övriga rörelseintäkter och -kostnader" inkluderar kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige. Under första kvartalet 2020 har bonusreserven från årets 
ingång lösts upp, innebärande en positiv effekt om 2 541 TSEK (-5 536) eftersom . Se not 2 för mer information.
** Efter utspädning. Se not 2 för information om teckningsoptionsprogram.

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT  
FÖR KONCERNEN

                  januari – mars helår
TSEK    2020 2019 2019
Nettoresultat 6 543 -315 4 939

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till nettoresultat 
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 5 649 2 851 3 721
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till  
   nettoresultat -465 -350 -514
Summa övrigt totalresultat 5 184 2 501 3 207
Totalresultat 11 727 2 186 8 146

Hänförligt till 
Moderbolagets ägare 11 727 2 186 8 146
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN  
I SAMMANDRAG
 
TSEK    200331 190331 191231
TILLGÅNGAR
Goodwill 66 123 65 757 65 773
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 277 861 218 958 266 517
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 095 3 669 6 219
Materiella anläggningstillgångar 27 401 22 497 23 554
Finansiella anläggningstillgångar 12 039 13 885 12 539
Summa anläggningstillgångar 389 519 324 766 374 602

Varulager 51 518 48 212 43 871
Kortfristiga fordringar 45 021 51 738 56 068
Likvida medel 158 608 176 483 159 946
Summa omsättningstillgångar 255 147 276 433 259 885
Summa tillgångar 644 666 601 199 634 487

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 589 262 542 585 577 521
Långfristiga räntebärande leasingskulder 4 042 4 577 2 154
Långfristiga icke räntebärande skulder 2 215 3 555 2 213
Kortfristiga räntebärande leasingskulder 6 061 3 334 3 396
Kortfristiga icke räntebärande skulder 43 086 47 148 49 203
Summa eget kapital och skulder 644 666 601 199 634 487

KONCERNENS NYCKELTAL
 

                  januari – mars helår
    2020 2019 2019
Bruttomarginal utan kapitalvaror, % 79 77 77
Bruttomarginal, % 76 77 74
EBITDA, % 16 7 13
Rörelsemarginal, % 0 -4 2
Nettomarginal, % 14 -1 2
Soliditet, % 91 90 91
Resultat per aktie, SEK 0,25 -0,01 0,19
Eget kapital per aktie, SEK 22,15 20,55 21,71
Aktiekurs på balansdagen, SEK 99,10 163,40 170,00

Se sidan 14 för definition av nyckeltal samt avstämning av alternativa nyckeltal.
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
 

                  januari – mars helår
TSEK    2020 2019 2019
Resultat efter finansiella poster 6 574 -411 5 290
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 373 3 884 28 862
Betald skatt -807 -792 -2 945
Förändring av varulager -5 173 -10 260 -8 478
Förändring av rörelsefordringar 13 635 3 671 -542
Förändring av rörelseskulder -6 373 4 035 7 318
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 229 127 29 505
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 852 -11 660 -83 844
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 489 -801 25 551
Periodens kassaflöde -8 112 -12 334 -28 788

Likvida medel vid periodens början 159 946 187 064 187 064
Kursdifferens i likvida medel 6 774 1 753 1 670
Likvida medel vid periodens slut 158 608 176 483 159 946

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa  
eget  

kapitalTSEK    
 Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat
Eget kapital per 1 januari 2019 675 486 860 13 021 39 921 540 477
Totalresultat för perioden januari - mars 2019 2 423 -315 2 108
Eget kapital per 31 mars 2019 675 486 860 15 444 39 606 542 585
Totalresultat för perioden april - december 2019 784 5 254 6 038
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 1 597 1 597
Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader netto efter skatt 5 27 296 27 301
Eget kapital per 31 december 2019 680 515 753 16 228 44 860 577 521
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 14 14
Totalresultat för perioden januari - mars 2020 5 184 6 543 11 727
Eget kapital per 31 mars 2020 680 515 767 21 412 51 403 589 262
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN PER KVARTAL  
I SAMMANDRAG
 

jan - mars okt - dec juli - sep april - juni jan - mars okt - dec juli - sep april - juni
TSEK    2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018
Nettoomsättning 46 455 62 416 54 334 56 437 47 650 58 389 40 914 46 090
Kostnad för sålda varor -11 073 -16 710 -15 791 -14 789 -10 734 -16 615 -9 876 -13 061
Bruttoresultat 35 382 45 706 38 543 41 648 36 916 41 774 31 038 33 029

Försäljningskostnader -14 840 -18 372 -14 376 -15 957 -12 081 -14 166 -11 846 -11 549
Administrationskostnader -5 648 -7 152 -6 029 -6 148 -5 410 -7 808 -5 513 -4 684
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 873 -17 964 -16 827 -12 898 -14 962 -12 560 -11 734 -12 100
Övriga rörelseintäkter och -kostnader* 2 002 -622 966 -4 716 -6 325 -1 126 -1 207 -697
Rörelseresultat 23 1 596 2 277 1 929 -1 862 6 114 738 3 999

Finansiella intäkter och kostnader 6 550 -3 838 3 210 527 1 451 1 208 -803 1 315
Resultat efter finansiella poster 6 573 -2 242 5 487 2 456 -411 7 322 -65 5 314

Skatter -30 340 -558 -229 96 -2 437 164 -1 420
Nettoresultat 6 543 -1 902 4 929 2 227 -315 4 885 99 3 894

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 6 543 -1 902 4 929 2 227 -315 4 885 99 3 894

Resultat per aktie, SEK 0,25 -0,07 0,19 0,08 -0,01 0,19 0,00 0,15
Resultat per aktie, SEK** 0,25 -0,07 0,18 0,08 -0,01 0,19 0,00 0,15
Genomsnittligt antal aktier 26 600 496 26 600 496 26 600 496 26 532 296 26 402 496 26 402 496 26 402 496 26 378 940
Genomsnittligt antal aktier** 26 600 496 26 879 496 26 879 496 26 879 496 26 720 496 26 402 496 26 786 496 26 378 940
Antal aktier vid periodens slut 26 600 496 26 600 496 26 600 496 26 600 496 26 402 496 26 402 496 26 402 496 26 402 496
Antal aktier vid periodens slut** 26 600 496 26 879 496 26 879 496 26 879 496 26 879 496 26 402 496 26 879 496 26 402 496

EBITDA (Rörelseresultat före  
avskrivningar) 7 550 8 479 9 025 8 055 3 241 10 485 5 207 8 075
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar -4 115 -4 107 -4 099 -3 618 -2 715 -2 725 -2 736 -2 699
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar -3 412 -2 776 -2 649 -2 508 -2 388 -1 646 -1 733 -1 377
Rörelseresultat 23 1 596 2 277 1 929 -1 862 6 114 738 3 999

* Posten "Övriga rörelseintäkter och -kostnader" inkluderar för 2020 och 2019 kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige. För 2018 redovisas kostnaden i respektive 
funktion. Under första kvartalet 2020 gav programmet en positiv resultateffekt om 2 541 TSEK (-5 536). Se not 2 för mer information.
** Efter utspädning. Se not 2 för information om teckningsoptionsprogram.

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR 
KONCERNEN PER KVARTAL
 

jan - mars okt - dec juli - sep april - juni jan - mars okt - dec juli - sep april - juni
TSEK    2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018
Nettoresultat 6 543 -1 902 4 929 2 227 -315 4 885 99 3 894

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan  
   omföras till nettoresultat 
Omräkningsdifferenser vid omräkning  
   av utländska verksamheter 5 649 -3 691 4 531 30 2 851 1 126 -801 4 413
Skatt hänförlig till poster som har omförts  
   eller kan omföras till nettoresultat -465 343 -487 -20 -350 -164 81 -466
Summa övrigt totalresultat 5 184 -3 348 4 044 10 2 501 962 -720 3 947
Totalresultat 11 727 -5 250 8 973 2 237 2 186 5 847 -621 7 841

Hänförligt till 
Moderbolagets ägare 11 727 -5 250 8 973 2 237 2 186 5 847 -621 7 841
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
 

                  januari – mars helår
TSEK    2020 2019 2019
Nettoomsättning 33 174 39 579 169 608
Kostnad för sålda varor -9 106 -11 498 -50 677
Bruttoresultat 24 068 28 081 118 931

Försäljningskostnader -8 633 -8 183 -36 502
Administrationskostnader -5 017 -3 418 -18 485
Forsknings- och utvecklingskostnader -14 208 -15 949 -65 937
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 38 -469 -181
Rörelseresultat -3 752 62 -2 174

Finansiella intäkter och kostnader 8 927 3 297 4 774
Resultat efter finansiella poster 5 175 3 359 2 600

Bokslutsdispositioner - - -2 300
Skatter - -304 -299
Nettoresultat 5 175 3 055 1

Moderbolaget har inga poster att redovisa i övrigt totalresultat därför har ingen rapport över totalresultat upprättats.
Avskrivningar har belastat periodens resultat med 5 015 TSEK (3 477).

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
 
TSEK    200331 190331 191231
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 214 980 157 749 206 205
Materiella anläggningstillgångar 7 256 6 766 7 924
Finansiella anläggningstillgångar 186 037 204 731 194 166
Summa anläggningstillgångar 408 273 369 246 408 295

Varulager 21 533 16 708 15 070
Kortfristiga fordringar 32 662 29 359 34 352
Kassa och bank 141 207 158 938 150 362
Summa omsättningstillgångar 195 402 205 005 199 784
Summa tillgångar 603 675 574 251 608 079

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 553 339 522 302 548 150
Obeskattade reserver 4 200 10 150 4 200
Avsättningar 1 315 1 322 6 734
Kortfristiga icke räntebärande skulder 44 821 40 477 48 995
Summa eget kapital och skulder 603 675 574 251 608 079
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Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och deras tillhörande noter även i övriga 
delar av bokslutskommunikén.

Not 1. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och IAS 34 Delårsrappor tering, och för moderbolaget i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning av juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpas för 
koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med 
de redovisningsprinciper som användes för upprättande av den senaste årsredo-
visningen.

Not 2. Teckningsoptionsprogram
Totalt finns 630 000 utestående teckningsoptioner i två program. 

Årsstämman 2018 beslutade att emittera högst 315 000 teckningsoptioner 
(serie 2018/2020) med åtföljande rätt till teckning av högst 315 000 nya aktier till 
anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Av dessa teckningsoptioner har 279 000 
tecknats av anställda. Teckningsoptionsprogram 2018/2020 ger optionsrättsinne-
havaren rätten att i maj 2020 teckna en ny aktie till en kurs av 146,02 kronor.

Årsstämman 2019 beslutade att emittera högst 351 000 teckningsoptioner 
(serie 2019/2021) med åtföljande rätt till teckning av högst 351 000 nya aktier till 
anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Av dessa teckningsoptioner har samtliga 
351 000 tecknats av anställda. Teckningsoptionsprogram 2019/2021 ger options-
rättsinnehavaren rätten att i maj 2021 teckna en ny aktie till en kurs av 278,91 
kronor.

Årsstämman 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner 
(serie 2020/2022) med åtföljande rätt till teckning av högst 408 000 nya aktier till 
anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Perioden för teckning av optioner startar 
i maj 2020.

Under perioden januari-mars 2020 översteg varken den genomsnittliga aktie-
kursen för perioden eller slutkursen per balansdagen lösenkursen för respektive 
optionsprogram (serie 2018/2020 och serie 2019/2021) varvid optionsprogram-
men ej inneburit någon utspädningseffekt för befintliga aktier.

Bolagsstämman år 2018, 2019 och 2020 har beslutat att godkänna ett kontantba-
serat incitimentsprogram för koncernens anställda i länder utanför Sverige efter-
som dessa anställda ej äger rätt att delta i de svenska optionsprogrammen.  De 
kontantbaserade programmen skall så långt det är praktiskt möjligt vara utforma-
de så att de motsvarar de svenska optionsprogrammen men har ett tak för maxi-
malt utfall. Kostnaden för dessa kontantbaserade incitamentsprogram redovisas 
i de perioder XVIVO:s aktiekurs överstiger lösenkursen för respektive svenskt 
optionsprogram.

Not 3. Koncernens rörelsesegment
januari - mars

All verksamhet  
förutom kapitalvaror

Kapitalvaror Summa  
konsoliderat

TSEK   2020 2019 2020 2019 2020 2019
Intäkter från  
   externa kunder 44 186 46 789 2 269 861 46 455 47 650
Kostnad för  
   sålda varor -9 099 -10 529 -1 974 -205 -11 073 -10 734
Bruttoresultat 35 087 36 260 295 656 35 382 36 916

Not 4. Finansiella instrument
Koncernens finansiella tillgångar om 204 MSEK (228) och skulder om 43 MSEK 
(50) är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Det bokförda värdet bedöms 
vara en rimlig approximation av det verkliga värdet på koncernens tillgångar och 
skulder i balansräkningen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA 
NYCKELTAL
Denna rapport inkluderar nyckeltal som inte definieras i IFRS, men inklude-
ras i rapporten då företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för 
investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella position. 
Investerare bör betrakta alternativa nyckeltal som ett komplement snarare än en 
ersättning för finansiell information enligt IFRS. 

EBITDA
       januari - mars helår

TSEK   2020 2019 2019
Rörelseresultat 23 -1 862 3 940
Av- och nedskrivningar på  
   immateriella tillgångar 4 115 2 715 14 539
Av- och nedskrivningar på  
   materiella tillgångar 3 412 2 388 10 321
EBITDA (Rörelseresultat före 
avskrivningar) 7 550 3 241 28 800

Bruttomarginal
       januari - mars helår

TSEK   2020 2019 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 46 455 47 650 220 837
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -11 073 -10 734 -58 024
Bruttoresultat 35 382 36 916 162 813

Bruttomarginal % 76 77 74

Bruttomarginal utan kapitalvaror
       januari - mars helår

TSEK   2020 2019 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, all  
   verksamhet förutom  
   kapitalvaror 44 186 46 789 206 857
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor, all  
   verksamhet förutom  
   kapitalvaror -9 099 -10 529 -47 439
Bruttoresultat,  
   utan kapitalvaror 35 087 36 260 159 418
Bruttomarginal  
   utan kapitalvaror % 79 77 77

Vid beräkning av bruttomarginalen beräknas först bruttresultatet genom att sub-
trahera kostnad för sålda varor från nettoomsättningen. Bruttoresultatet sätts 
sedan i relation till nettoomsättningen för att erhålla nyckeltalet bruttomargi-
nal. Bruttomarginalen anger därmed hur stor andel av nettoomsättningen som 
omsätts i vinst efter kostnaden för de sålda varorna, och påverkas av faktorer 
såsom prissättning, råvaru- och tillverkningskostnader, lagernedskrivningar och 
valutakursutveckling. 

Soliditet

TSEK   200331 190331 191231
Eget kapital 589 262 542 585 577 521
Summa tillgångar 644 666 601 199 634 487

Soliditet % 91 90 91

Eget kapital utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver,  balanserade 
vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen samt innehav utan bestämmande 
inflytande. Soliditeten beräknas genom att sätta eget kapital i relation till de totala 
tillgångarna och är därmed ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finan-
sierade med eget kapital.
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NYCKELTALSDEFINITIONER
NYCKELTAL DEFINITION MOTIVERING

Bruttomarginal utan kapitalvaror, % Periodens bruttoresultat segment all verksamhet utan 
kapitalvaror dividerat med periodens nettoomsättning 
segment all verksamhet utan kapitalvaror.

Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse 
för Bolagets lönsamhet avseende dess verksamhet utan 
kapitalvaror. Eftersom prissättningsstrategin för kapitalvaror 
skiljer sig från prissättningsstrategin från all övrig verksamhet 
redovisas bruttomarginalen utan kapitalvaror separat.

Bruttomarginal, % Periodens bruttoresultat dividerat med periodens 
nettoomsättning.

Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för 
Bolagets lönsamhet.

EBITDA-marginal, % EBITDA (periodens rörelseresultat före avskrivningar) 
dividerat med periodens nettoomsättning.

Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för 
Bolagets lönsamhet. 

Rörelsemarginal, % Periodens rörelseresultat dividerat med periodens 
nettoomsättning.

Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för 
Bolagets lönsamhet. 

Nettomarginal, % Periodens resultat dividerat med periodens 
nettoomsättning.

Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för 
Bolagets lönsamhet.

Soliditet, % Eget kapital dividerat med balansomslutning. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som 
utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare 
ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur. 

Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier 
på balansdagen.

Nyckeltalet har inkluderats så att investerare ska få en över-
blick över hur Bolagets eget kapital per aktie har utvecklats.

Resultat per aktie, kronor Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier, före utspädning, för perioden.

Nyckeltalet har inkluderats så att investerare ska få en över-
blick över hur Bolagets resultat per aktie har utvecklats.

Resultat per aktie efter utspädning, 
kronor

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier, efter utspädning, för perioden.

Nyckeltalet har inkluderats så att investerare ska få en över-
blick över hur Bolagets resultat per aktie efter utspädning 
har utvecklats.

Följande förklaringar är avsedda som en hjälp för 
läsaren	för	att	förstå	vissa	specifika	termer	och	
uttryck i XVIVO Perfusions rapporter :

Preklinisk studie
Forskning som äger rum innan läkemedel eller 
behandlingsmetod är tillräckligt dokumenterat för 
att studeras på människor. Till exempel testning av 
substanser på vävnadsprov samt senare testning på 
försöksdjur.

Klinisk studie/prövning
En undersökning på friska eller sjuka människor 
för att studera effekten av ett läkemedel eller 
behandlingsmetod.

Medicinteknik
Omfattar hjälpmedel som används för att ställa 
diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och som 
rehabilitering.

Obstruktiv lungsjukdom
Sjukdom	där	flödet	i	luftvägarna	är	förhindrat.

Perfusion
Genomströmning av vätska i ett organs blodkärl.

Evaluering
Utvärdering av ett organs funktion.

Preservation
Förvaring och bevaring av ett organ utanför 
kroppen inför transplantation.

Ex vivo (latin ”utanför det levande”)
Biologiska processer i levande celler och vävnader 
när	de	befinner	sig	i	artificiell	miljö	utanför	
kroppen. ”Motsatsen” till in vivo.

In vivo
Biologiska processer i levande celler och vävnader 
när	de	befinner	sig	på	sin	naturliga	plats	i	hela	
organismer.

EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion)
Perfusion av en lunga utanför kroppen, vilket 
normalt sker för att utvärdera lungan inför 
transplantation.

Hypoterm ickeischemisk perfusion av hjärta
Cirkulation av det kylda, vilande donerade 
hjärtat med tillförsel av syre och nödvändiga 
näringsämnen under transport till mottagaren.

FDA eller US Food and Drug Administration
FDA är USA:s livsmedels- och läkemedels myndig-
het med ansvar för mat, kosttillskott, läkemedel, 
kosmetika, medicinsk utrustning, radioaktivt 
strålande utrustning samt blodprodukter. För att 
marknadsföra en medicinteknisk produkt på den 
amerikanska marknaden behöver man tillstånd 
av FDA.

PMA eller Premarket Approval
Premarket approval (PMA) är en FDA process 
där bolag vetenskapligt och med myndighetens 
granskning utvärderar säkerheten och effektivitet 

av en klass III medicinteknisk produkt. Klass III är de 
produkter som stödjer eller upprätthåller mänskligt 
liv, är av väsentlig betydelse för att förebygga 
försämring av människors hälsa, eller som kan ge 
orimlig risk för sjukdom eller skada.

HDE eller Humanitarian Device Exemption
En HDE ansökan kan lämnas in till FDA för en 
medicinteknisk produkt som är avsedd att gynna 
patienterna genom att behandla eller diagnostisera 
en sjukdom eller ett tillstånd som påverkar eller 
manifesteras i färre än 8000 personer i USA per år. 
En HDE är liknande i både form och innehåll till ett 
Premarket godkännande (PMA) ansökan, men är 
befriad från effektivitetskraven i en PMA

OPO eller Organ Procurement Organization
I USA är en organupphandlingsorganisation 
(OPO eller Organ Procurement Organization) en 
ideell organisation som ansvarar för utvärdering 
och behandling av avlidna givarorgan för 
organtransplantation.	Det	finns	cirka	58	OPO´er	
i USA.

Reimbursement
Reimbursement (Svenska: Återbetalning eller 
Ersättning) används inom sjukförsäkringssystemför 
att vårdgivare snabbare och enklare ska få betalt 
för uppkomna kostnader från ett privat eller 
offentligt försäkringsbolag (i USA, t ex Medicare).

ORDLISTA
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XVIVO PERFUSIONS PRODUKTER

VARM PERFUSION VARM PERFUSION VARM PERFUSION KALL PERFUSION

XVIVO Organ Chamber™

PERFADEX® Plus 

XVIVO Silicone Tubing Set™

XPS™, Kapitalvara XVIVO LS™, Kapitalvara

STEEN Solution™

XPS Disposable Lung Kit™ XVIVO Lung Cannula Set™XVIVO Disposable Lung Set™
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