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Ny Sälj- och Marknadsdirektör på XVIVO Perfusion. 
 
Christer de Flon har utsetts till Sälj och Marknadsdirektör med ansvar för alla marknads- och säljaktiviteter 
inom Xvivo Perfusion. Han kommer närmast från Blå Stjärnan där han är VD. 
 
 
Christer de Flon har tidigare yrkeserfarenheter från ledande befattningar inom Hässle, Astra-Hässle, AstraZeneca, VD för 
Carlsson Research AB, vVD Vitrolife AB och senast VD för Blå Stjärnans Djursjukhus. Christer tillträder sin befattning senast 
den 1 Maj 2013. 
 
 ”Med sin gedigna erfarenhet av försäljning och marknadsföring kommer Christer att bli en utomordentlig tillgång för oss i 
arbetet med att etablera STEEN Solution™ på marknaden. Vi hälsar Christer varmt välkommen till XVIVO Perfusion och 
uppdraget som Sälj- och Marknadsdirektör. Jag är glad över att få en ytterst kompetent och erfaren medarbetare till vårt 
företag”, säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson. 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com 

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 073-519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  

 

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, 

www.xvivoperfusion.com 
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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 OMX First North 
listan 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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XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 21 november 2012 kl. 08:30. 
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