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Order om 3 MSEK på produkten VialArch™
Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation 
Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 3 MSEK.

Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för 
läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch, har lagt en order på VialArch om 3 MSEK. 
VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på 
produktionslinjen. Modulen är ett av Gasporox senaste tillskott i produktutbudet och lanserades 
under 2021. Ordern kommer att levereras under våren och sommaren 2023 i två omgångar.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Den här ordern visar att med sensormodulen VialArch i vårt produktutbud når vi bredare ut på 
marknaden med vår teknik. Vi är glada att vårt samarbete med Maxcann, som inleddes 2021, fortskrids 
efter flera framgångsrika installationer under 2022. Detta möjliggör vår strategi om fortsatt etablering 
på den asiatiska marknaden, i nära samarbete med Maxcann.”

För mer information, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD
ml@gasporox.se

Gasporox i korthet:

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser 
läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som 
varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av 
förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox 
unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande 
och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 
500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical 
AB (publ), som arbetar med utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i 
GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox aktieägare i augusti 2020. Mer information om 
verksamheten finns på  Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, www.gasporox.se. info@fnca.

.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2022-12-06 15:42 CET.
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