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Pressmeddelande 
Lund 2021-11-11 
 

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021 
 
Marknaden öppnar upp och orderingången ökar 
  
Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet 
Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox 
upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget 
Gasporox AB (publ). 
 

• Omsättningen uppgick till 2 174 (2 286) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -1 868 (-1 448) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -4 660 (-2 600) kSEK 
• Likvida medel uppgick till 11 954 (8 336) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,22 (-0,19) SEK före utspädning 

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 480 842) 
  

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader 
 

• Omsättningen uppgick till 7 105 (6 969) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -5 888 (-4 413) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -12 274 (-3 990) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,68 (-0,59) SEK före utspädning 

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 426 237) 
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
 

       Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant 
Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till likviditetsgarant för bolagets aktie. 
Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2021-09-20. 
 
Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 
 
Gasporox förstärker inom livsmedel – utökar säljteamet 
Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. 
Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som Sales Manager Food, vilket innebär att hans fokus kommer 
att vara försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Niklas kommer närmast från en 
befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac AB och han har mångårig erfarenhet av 
teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin. 
 
Gasporox erhåller order på 3 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin 
Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 3 MSEK från Ishida Europe. Sensorerna 
integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 
100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen. 
 
Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, 
www.gasporox.se.  
 
Lund den 11 november 2021 
Styrelsen 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.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 11 november 2021 kl. 08:00 CET. 
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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 
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 www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 
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GASPOROX

Kvartal 3 2021

• Omsättningen uppgick till 2 174 (2 286) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1 868 (-1 448) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -4 660 (-2 600) kSEK
• Likvida medel uppgick till 11 954 (8 336) kSEK 
• Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,19) SEK före utspädning

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 480 842)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

• Omsättningen uppgick till 7 105 (6 969) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -5 888 (-4 413) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -12 274 (-3 990) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,68 (-0,59) SEK före utspädning

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 426 237)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 9 månader

- Marknaden öppnar upp och orderingången ökar
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GASPOROX

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant
Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till                     
likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 
2021-09-20.

VIKTIGA HÄNDELSER 
EFTER TREDJE KVARTALET

Gasporox förstärker inom livsmedel – utökar säljteamet
Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar 
genom en dedikerad säljare. Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som 
Sales Manager Food, vilket innebär att hans fokus kommer att vara försäljning 
av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Niklas kommer när-
mast från en befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac 
AB och han har mångårig erfarenhet av teknisk försäljning inom livsmedelsin-
dustrin.

Gasporox erhåller order på 3 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin
Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 3 MSEK från 
Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektions-
system för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll 
direkt på produktionslinjen. Sensorerna ska levereras under det fjärde kvartalet 
2021. 
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VD MÄRTA LEWANDER XU HAR ORDET

Efter en period då Coronapandemin satt begränsningar i form av resor och 
försvårat vissa kundaktiviteter ser vi nu en ökad aktivitet på marknaden i 
form av fler löpande ordrar och intresse i våra produkter. Gasporox plan 
att använda tiden under pandemin till att positionerna oss på läkemedels-
marknaden börjar visa resultat och vi noterar att fler känner till oss och 
efterfrågar vår teknologi. Med exklusiviteten som gick ut för in-line lösning 
på läkemedelsmarknaden i september är det nu också möjligt för oss att 
påbörja samarbeten med kunder som tidigare var blockerade. 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet ligger i linje med föregående år och är 
på 2 174 (2 286) kSEK. För årets förstå nio månader är nettoomsättning 7 105 
(6 969) kSEK vilket innebär en ökning på 2%, och vi går in i ett fjärde kvartal 
med en starkare orderstock än tidigare under året. Rörelseresultatet är -1 868 
(-1 448) kSEK i tredje kvartalet och visar på den fortsatta investering och sats-
ning som bolaget genomför. Kvartalets kassaflöde är -4 660 (-2 600) kSEK där 
viktiga investeringar i lager fortsatt genomförs på grund av världsmarknadens 
komponentbrist.

Teknikbolaget Gasporox har en unik möjlighet att bli den självklara aktören för 
kvalitetskontroll med hjälp av laser för förpackningskontroll inom läkemedelsin-
dustrin, livsmedelsindustrin och dryckesindustrin. Gasporox produkter gör det 
möjligt att oförstörande kvalitetssäkra att förpackningar är korrekt försluta med 
rätt gassammansättning och är gastäta. Dessa parametrar är kvalitetspunkter 
för producenter och inom läkemedelsindustrin har Gasporox blivit en självklar 
del särskilt för vialer och vi ser även att växande intresse för fler förpacknings-
typer som ampuller, flexibla påsar samt inom livsmedelsindustrin.   

Gasporox produkter finns i två kategorier, dels mätinstrument och dels sen-
sorer för vidare integration. Mätinstrument säljs direkt till producenter och 
laboratorier genom återförsäljare och direktförsäljning medan sensorer säljs 
till maskintillverkare som producerar inspektionsmaskiner för produktionslinjer. 

Gasporox marknadsposition är idag primärt på läkemedelsmarknaden och 
främst för vialinspektion, små glasflaskor. Gasporox har även lösningar för andra 
förpackningstyper inom läkemedelsindustrin samt lösningar för livsmedelsindu-
strin. Just nu pågår ett arbete att bredda erbjudandet och marknaden och det 
görs genom att erbjuda slutanvändare mätinstrument samt bredda tekniken 
till fler förpackningsformat samt att gå från en kund inom läkemedelsindustrin 
till flertalet kunder. Denna strategi valdes för två år sedan och börjar nu visa 
resultat där vi nu arbetar med flera maskintillverkare inom inspektionsmaskiner 
för vialer samt påbörjat uppbyggnaden av ett återförsäljarnätverk för vialin-
strumentet och säljer nu löpande både sensorer och mätinstrument för vialer.

Breddning mot fler förpackningstyper inom läkemedelsindustrin pågår och i 
maj lanserades mätinstrumentet för infusionsförpackningar. Första order på 
denna produkt kom under tredje kvartalet och kommer att levereras under 
fjärde kvartalet. Intresset är stort för produkten och vi ser nu att olika läke-
medelsaktörer utvärderar produkten och ser hur den kan läggas in i deras 
nuvarande kvalitetssystem. 

En viktig nyckel för att nå ut till fler maskintillverkare för inspektionsutrustning 
för vialer har varit att göra ett generellt erbjudande. Detta är i kontrast från ti-
digare strategi där kundanpassningar genomfördes men där vi noterat att långa 
integrationsprojekt gett långa införsäljningstider. I november lanseras produkten 
VialArch som en är generell modul för in-line mätning av vialer som enkelt kan 
integreras på produktionslinjen. Kunden är fortsatt maskintillverkare men där 
ingen eller begränsad egen teknisk utveckling är nödvändig för att få Gasporox 
produkt integrerad. Detta möjliggör att fler kan integrera Gasporox teknologi, 
men även att man kan förse andra delar av världen. Produkten lanseras i no-
vember, men redan nu har pilotkund i Asien köpt produkten och integrationen 
gick otroligt smidigt vilket gör att vi nu utvärderar att även erbjuda denna lös-
ning genom återförsäljarna lokalt.

Parallellt med den pågående satsningen på att etablera oss på läkemedelsmark-
naden kommer det 2022 påbörjas en satsning mot livsmedelsmarknaden. Första 
steget i det är rekryteringen av en dedikerad säljare mot livsmedelsmarknaden 
och i oktober anslöt Niklas Bohlin till Gasporox team. Inom livsmedelsindustrin 
har Gasporox idag två större samarbeten, dels med en aktör i Europa för läck-
testningsmodul och dels för en aktör i Japan som säljer både vårt instrument 
och sensorer. Ingen av aktörerna har begränsande exklusivitet och Gasporox 
har därmed möjligt att etablera oss brett på livsmedelsmarknaden. Nu påbörjas 
ett arbete där vi kommer lägga en tydlig egen strategi för livsmedelsmarknaden 
och se vilka livsmedel och förpackningstyper som vi ska ha i fokus samt bygga 
upp ett återförsäljarnätverk. Återförsäljarsamarbetet med Witt där de haft 
exklusivitet för vårt mätinstrument kommer att ersättas av icke-exklusiva avtal 
med aktörer runt om i världen där Europa är första intressanta regionen.

Efter ett avvaktande år ser vi nu att marknaden öppnar upp och löpande or-
drar kommer efter sommaren. Att marknaden har behov av Gasporox produkt 
och teknik är tydligt men det är en resa att etablera en ny teknologi på mark-
naden. Strategiska samarbeten har varit viktiga men vi står nu redo att själva 
förse marknaden med våra produkter och vi ser hur enstaka avtal ersätts med 
löpande försäljning som långsiktigt kan ge större potential och tillväxtmöjlighet.

                               
              Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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DET HÄR ÄR GASPOROX 

First north (GPX)

Lund

Team 15+

Fokus: Försäljning

Kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen

Patenterad laserteknik

Produkt: Sensorer & Instrument

Läkemedel, livsmedel, dryck

Kund: Maskintillverkare & distributör

Ökad omsättning

Marknader

Gasporox är teknikledande inom den globala marknaden för oförstörande kvalitetskontroll av läkemedels-, livsmedels-, och dryckesför-
packningar. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer ett sortiment av produkter och lösningar för kontroll av förpackningar. Grundläggande i 
erbjudandet är effektiva, hållbara och högkvalitativa produkter som är enkla att använda och installera. 

• Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen. 

• Patent – Gasporox teknologi är patentskyddad och ger ett mycket bra skydd mot konkurrens.

• Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad för-
packningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att mäta tätheten i förpackningarna.    
Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.

• Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt.

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpack-
ningar. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen 
är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av 
stor marknadspotential och snabb försäljningstillväxt. 
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Bolaget
Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678–0093 delade ut 
samtliga sina aktier i det till 53,3 procent delägda dotterbolaget GPX 
Medical AB (publ), organisationsnummer 559069–9012, per 25 augusti 
2020. Koncernredovisning upprättas därför inte och finansiella data av-
ser endast Gasporox AB (publ).

Omsättning och resultat
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 174 (2 286) kSEK och 
för de första nio månaderna till 7 105 (6 969) kSEK. Gasporox hade 
under kvartalet främst leveranser och försäljning av system och tjänster 
till läkemedelsindustrin. Rådande pandemi har påverkat försäljningen 
negativt, med färre uppsökande kundbesök och installationer än plane-
rat, även om lättande av restriktioner i flera länder möjliggjort en ökad 
aktivitetsnivå och större orderingång mot tidigare kvartal under året. 
Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 804 (597) kSEK och för de för-
sta nio månaderna 2 183 (1 247) kSEK. Under kvartalet kom 433 (0) 
kSEK från två statliga Vinnovautvecklingsbidrag för läcktestning av am-
puller och kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. 
Ackumulerat för de nio första månaderna kom 1 050 (271) kSEK från 
utvecklingsbidrag från Vinnova. Gasporox har även erhållit sjuklöneer-
sättningar, 32 (6) kSEK under kvartalet, och 87 (27) ackumulerat för de 
nio första månaderna. Resterande övriga intäkter rör till största delen 
vidarefaktureringar av hyror kopplade till bolagets lokaler. 
 
Gasporox följer fortsatt den expansionsstrategi som beslutades 
2018, under kvartalet med fokus på fortsatt teknisk utveckling och 
uppbyggnad av återförsäljarnätverk. Kostnaderna för råvaror och för-
nödenheter uppgick till -1 400 (-388) kSEK för kvartalet och -3 597                          
(-2 165) kSEK ackumulerat för året. Övriga externa kostnader uppgick 
till -1 864 (-1 677) kSEK för det tredje kvartalet och -5 608 (-4 909) 
kSEK ackumulerat för året. Ökningarna beror främst på satsningar inom 
fortsatt produktutveckling, både kostnader för material och konsulter. 
Bruttomarginalen för sålda varor har en fortsatt positiv utveckling. Per-
sonalkostnaderna uppgick under kvartalet till -2 770 (-2 119) kSEK och 
ackumulerat för de nio första månaderna till -9 148 (-6 354) kSEK. 
Organisationen har ökats med 5 anställda jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. 

De satsningar som gjorts i enlighet med beslutad expansionsstrate-
gi innebar negativt rörelseresultat för tredje kvartalet med -1 868           
(-1 448) kSEK. För årets nio första månader uppgick rörelseresultatet 
till -5 888 (-4 413) kSEK. 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet blev negativt för årets första nio månader, främst beroende 
på fortsatta investeringar i nya produkter och ökning av rörelsekapita-
let, och uppgick till -12 274 (-3 990) kSEK. Kassaflödet motsvarande 
period föregående år påverkades positivt av kapitaltillskott från nyemis-
sion. För tredje kvartalet var kassaflödet -4 660 (-2 600) kSEK.

Investeringarna under tredje kvartalet var 1 483 (1 056) kSEK och ack-
umulerat för årets nio första månader 4 921 (3 710) kSEK. Dessa avser 
till största delen aktivering av utvecklingskostnader samt utgifter för 
patent. Inkluderat finns även investeringar kopplat till bolagets lokaler, 
inventarier av teknisk karaktär, samt investeringar i uppbyggnad av en 
demopark bestående av bolagets produkter.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under kvarta-
let -53 (0) kSEK och ackumulerat för årets nio första månader                                           
-53 (2 689). Årets förändring är kopplat till teckningsoptionsprogram-
met som beslutades på bolagstämman i maj 2021. Föregående periods 
kassaflöde från finansieringsverksamheten kom i huvudsak från de rik-
tade emissioner som beslutades i november och december 2019 där 
slutlikviden på 2 743 kSEK inbetalades under första kvartalet 2020. 

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 30 september 2021 till 81 (78) procent och det 
egna kapitalet var 28 131 (18 714) kSEK. Likvida medel på balansdagen 
var 11 954 (8 336) kSEK.

Hantering av osäkerhetsfaktorer
Bolaget följer utvecklingen av Coronapandemin noggrant och vidtar 
löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter. Reserestriktioner 
som begränsar uppsökande kundbesök och installationer samt kunders 
osäkerhet för rådande situation har påverkat försäljningen under kvar-
talet negativt. Dock har lättnader av restriktioner i flera länder möjlig-
gjort en ökad aktivitet under kvartalet. Sjukfrånvaron har varit högre 
än normalt.

3

FINANSIELL UTVECKLING
- Kommentarer till tredje kvartalet
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NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet 
av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper 
är oförändrade mot dem som användes i 2020 års årsredo-
visning. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsre-
dovisning 2020. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas 
BFNAR 2007:1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Gasporox verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan 
innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovis-
ningen för räkenskapsåret 2020. Dokumenten finns publicera-
de på www.gasporox.se.

Uppskattning och bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrel-
sen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som 
påverkar bolagets resultat och ställning, samt av lämnad infor-
mation i övrigt.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och ba-
seras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive 
förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga un-
der rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja 
sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar 
och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för jus-
teringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning 
under kommande rapportperioder, är främst bedömningar 
om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets 
anläggningstillgångar. 

2021-07-01
-2021-09-30

2020-07-01
-2020-09-30

2021-01-01
-2021-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2020-01-01
-2020-12-31

Nyckeltal 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 2 174 2 286 7 105 6 969 12 453

EBITDA (kSEK) -1 209 -606 -3 967 -2 112 -1 085

Rörelseresultat (kSEK) -1 868 -1 448 -5 888 -4 413 -4 361

Likvida medel (kSEK) 11 954 8 336 11 954 8 336 24 229

Kassaflöde (kSEK) -4 660 -2 600 -12 274 -3 990 11 903

Eget kapital 28 131 18 714 28 131 18 714 34 072

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,27 2,50 3,27 2,50 3,96

Soliditet (%) 81 78 81 78 83

Balansomslutning (kSEK) 34 573 24 064 34 573 24 064 41 139

Kassalikviditet (%) 290 250 290 250 459

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 8 602 968 7 480 842 8 602 968 7 426 237 7 703 632

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,22 -0,19 -0,68 -0,59 -0,57

Antal utestående aktier vid periodens slut 8 602 968 7 480 842 8 602 968 7 480 842 8 602 968
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FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

2021-07-01
-2021-09-30

2020-07-01
-2020-09-30

2021-01-01
-2021-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2020-01-01
-2020-12-31

Resultaträkning, (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Nettoomsättning 2 174 2 286 7 105 6 969 12 453

Förändring av varor i tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 877 -162 1 351 236 168

Aktiverade utvecklingskostnader 999 871 3 857 2 914 4 385

Övriga rörelseintäkter 804 597 2 183 1 247 1 830

Summa 4 853 3 591 14 497 11 366 18 835

Råvaror och förnödenheter -1 400 -388 -3 597 -2 165 -3 846

Övriga externa kostnader -1 864 -1 677 -5 608 -4 909 -6 875

Personalkostnader -2 770 -2 119 -9 148 -6 354 -9 019

Avskrivningar -659 -842 -1 921 -2 300 -3 276

Övriga rörelsekostnader -28 -13 -111 -50 -181

Rörelseresultat -1 868 -1 448 -5 888 -4 413 -4 361

Finansnetto 0 0 0 -1 -1

Resultat före skatt -1 868 -1 448 -5 889 -4 414 -4 362

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 868 -1 448 -5 889 -4 414 -4 362

Mindre omklassificering av kostnader har gjorts för föregående års siffror, för att vara lika med uppställningen i årsredovisningen.

Balansräkning, (kSEK) Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 12 846 9 608 10 284

Materiella tillgångar 708 181 270

Finansiella tillgångar 1 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 13 554 9 789 10 554

Omsättningstillgångar

Varulager 4 858 2 773 2 449

Övriga omsättningstillgångar 4 206 3 165 3 908

Kassa och bank 11 954 8 336 24 229

Summa omsättningstillgångar 21 019 14 274 30 585

Summa tillgångar 34 573 24 064 41 139

Eget kapital och skulder

Eget kapital 28 131 18 714 34 072

Skulder

Avsättningar 860 751 931

Kortfristiga skulder 5 582 4 598 6 136

Summa skulder 6 442 5 349 7 067

Summa eget kapital och skulder 34 573 24 064 41 139
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Tilläggsupplysningar

NOT 1 - Utdelning av aktier i dotterbolag
Gasporox har under 2020 delat ut hela sitt innehav om 53,3 % av aktierna i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) till aktieägarna. 

2021-07-01
-2021-09-30

2020-07-01
-2020-09-30

2021-01-01
-2021-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2020-01-01
-2020-12-31

Förändringar i eget kapital (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Eget kapital vid ingången av perioden 30 051 27 048 34 072 30 067 30 067

Nyemissioner 0 0 0 0 15 429

Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0

Emissionskostnader -99 0 -99 -54 -177

Försäljning optioner 46 0 46 0 0

Utdelning aktier i dotterbolag 0 -6 885 0 -6 885 -6 885

Periodens resultat -1 868 -1 448 -5 889 -4 414 -4 362

Eget kapital vid utgången av perioden 28 131 18 714 28 131 18 714 34 072

2021-07-01
-2021-09-30

2020-07-01
-2020-09-30

2021-01-01
-2021-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2020-01-01
-2020-12-31

Kassaflöde (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -1 355 -570 -4 039 -1 982 -776

Förändringar i rörelsekapital -1 770 -974 -3 262 -986 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 125 -1 544 -7 301 -2 968 -642

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 483 -1 056 -4 921 -3 710 -5 450

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -53 0 -53 2 689 17 995

Periodens kassaflöde -4 660 -2 600 -12 274 -3 990 11 903

Likvida medel vid periodens ingång 16 614 10 936 24 229 12 326 12 326

Likvida medel vid periodens utgång 11 954 8 336 11 954 8 336 24 229

Andelar i koncernföretag, GPX Medical AB 53,3%
2021-01-01

-2021-09-30
2020-01-01

-2020-09-30
2020-01-01
-2020-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 0 6 884 6 884

Försäljning av aktier dotterbolag 0 0 -

Köp av aktier i dotterbolag 0 1 1

Utdelning aktier i dotterbolag 0 -6 885 -6 885

Utgående redovisat värde 0 0 0
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Lund, 11 november 2021
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

GASPOROX AKTIE

Aktiekapital och aktien
Per den 30 september 2021 uppgick Gasporox aktiekapital till 4 301 484 kronor med totalt 8 602 968 utestående 
aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 

Teckningsoptionsprogram 2018_21 löpte ut i juli 2021, och inga nya aktier tecknades p.g.a. ofördelaktigt lösenpris 
för att förvärva aktie. På bolagsstämman 19 maj 2021 beslutades att införa nytt teckningsoptionsprogram (TO 
2021_24). Av beslutat utrymme om 224 000 teckningsoptioner har 45 500 tecknats.

Gasporox aktie är sedan den 25 oktober 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med 
kortnamnet GPX. 

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 30 september 2021 uppgick till 1 148 st.  

Aktieägare Antal aktier Procent

Norsk Elektro Optikk AS 2 203 977 25,6%

Gobia Enterprises AB 1 122 126 13,0%

Fårö Capital AB 1 074 367 12,5%

AR packaging systems AB 419 580 4,9%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 232 121 2,7%

Quinary investment AB 166 191 1,9%

Lars Hardell 160 000 1,9%

Försäkringsaktiebolaget Skandia 137 996 1,6%

Märta Lewander Xu 106 438 1,2%

Kim Karlsson 105 046 1,2%

Övriga aktieägare (1138 st) 2 875 126 33,4%

Totalt 8 602 968 100,0%
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Finansiell kalender
11 november 2021  Delårsrapport 3-2021
17 februari 2022  Bokslutskommuniké 2021
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se 

Investerarbrev
Gasporox publicerar 3-4 investerarbrev per år, nästa          
kommer hösten 2021. 
Tidigare investerarbrev hittar du på www.gasporox.se eller 
via den här länken. 

Event
Gasporox presentation av Delårsrapporten januari -            
september 2021 publiceras på Gasporox Facebook sida den 
11 november 2021. 

Gasporox kommer att delta vid LAIKA Investerarafton den 
1 december 2021, för mer information om nästa evenemang, 
besök vår hemsida www.gasporox.se

Certified adviser
Gasporox certified adviser är FNCA Sweden AB, 
+46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Märta Lewander Xu, VD
Tel: 0702 - 95 11 13
E-post: ml@gasporox.se



Därför är Gasporox ett spännande bolag

Flera växande marknader
Gasporox säljer sensorer och mätinstrument på flera växande marknader inom kvalitetskontroll för 
läkemedel, livsmedel och dryck. Dessa marknader är stora och växande där Gasporox initialt lagt 
fokus på läkemedelsmarknaden men bearbetar även marknaderna för livsmedel och dryck. Samtliga 
marknader har en stadig årlig tillväxt om 4-10%. 
 
En ledande position inom icke-förstörande mätningar
Den unika patenterade tekniken, kompetensen och kvalitén på Gasporox produkter gör att bolaget 
är marknadsledande på att erbjuda lösningar som innebär kostnadsbesparingar och effektivisering-
ar för producenterna. Gasporox vision är att varje produktionslinje som producerar med särskild 
gasmix ska använda Gasporox produkter för kvalitetskontroll av gasinnehållet samt säkerställa att 
förpackningen är gastät direkt på produktionslinjen.

Tydliga och strategiska mål
Bolaget avser att samarbeta med flera olika strategiska partners och maskintillverkare inom olika 
segment. Genom att upprätta avtal med dessa partners och maskintillverkare genereras en åter-
kommande försäljning av Gasporox produkter årligen. Vi ska vara den ledande aktören att erbjuda 
producenter laserkvalitetskontroll av förpackningar i skyddande atmosfär genom att vår teknologi blir 
en standard inom industrin. Med våra strategiska kunder och partners inom olika marknadssegment 
ser vi till att vi når ut på den globala världsmarknaden.

Hållbarhet
Gasporox är en aktör som bidrar till att säkerställa att det som produceras når ut till konsumenter 
och inte kasseras på vägen. God förpackningsteknologi är kärnan i att producerade varor når ut till 
konsumenter med bibehållen hög kvalite och lång hållbarhet. Gasporox lösning säkerställer detta och 
bidrar till en hållbar produktion utan onödigt svinn.

Det är allt mer avgörande att vi tar hand om den globala miljö vi har och gemensamt arbetar för ett 
bättre klimat och mer hållbar produktion. Med bolagets produkter kan producenter minska svinnet i 
produktionen, kontrollera 100% av sina produkter, säkerställa hög kvalité och att förpackningstekno-
login tjänar sitt syfte. Detta tjänar vi alla på i slutändan. 

Följ oss på instagram, twitter och facebook, @gasporox

GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS


