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”Trots pågående pandemi ser man att Gasporox produkter och                       
teknologi når marknaden och fyller en viktig funktion. Att vi lyckats          
bibehålla momentum och orderingång ser vi som ett styrketecken.” 
    
                                                    VD Märta Lewander Xu
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KORT OM GASPOROX

TREDJE KVARTALET
- PANDEMIPÅVERKAN MEN FRAMGÅNGSRIK LANSERING AV NYTT INSTRUMENT

• Omsättningen uppgick till 2 286 (5 154) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1 448 (122) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -2 600 (-1 023) kSEK
• Likvida medel var 8 336 (1 892) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,19 (0,02) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 480 842 (6 234 036)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer lasersensorer för kvalitetskontroll av förpackningar i  läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. 

Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad laserteknologi för kontroll av gaspackade produkter. Till skillnad från konkurrenterna, som                  
har produktförstörande testmetoder,  levererar Gasporox lösningar för oförstörande kvalitetskontroll vilka kan integreras direkt på kundernas                              
produktionslinjer.

Produktportföljen består av sensorserierna GasSpect och LeakSpect, samt kompletta mätsystem inom GPX-serien. Gasporox kunder är tillverkare av 
produktionslinjer och inspektionssystem för packlinjer av livsmedel, läkemedel och drycker. Dessa kunder integrerar Gasporox lösning och kan  därmed 
i sin tur erbjuda sina kunder ett system med kontinuerlig kvalitetskontroll som både är automatisk och oförstörande.

Grunden i Gasporox är en laserteknologi utvecklad på Lunds Universitet där huvudapplikationen är förpackningskontroll. 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.

Gasporox med i dagsläget totalt cirka 15 anställda, arbetar nära varandra med försäljning, utveckling och produktion i företagets lokaler vilka ligger på 
Tellusgatan 13 i Lund.

Gasporox noterades i oktober 2016 på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet GPX.

• Omsättningen uppgick till 6 969 (9 546) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 413 (-3 178) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -3 990 (-4 851) kSEK
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,59 (-0,51) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 426 237 (6 234 036)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport nio månader

Gasporox AB (publ) delade ut samtliga sina aktier 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). 
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VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET
Dotterbolaget GPX Medical AB (publ) delas ut till aktieägarna i Gasporox
• Gasporox håller 16 juli en extra bolagsstämma med förslag om utdelning av GPX Medical

Stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets till 53,3 procent delägda dotterbolag GPX Medical AB (publ). Stämman beslutar även att 
bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen.

• Gasporox fastställer avstämningsdag för utdelning av GPX Medical AB (publ) till 26 augusti
Gasporox styrelse beslutar den 13 augusti att avstämningsdag för utdelningen av GPX Medical är den 26 augusti 2020. Bolaget publicerar i samband med 
det en informationsbroschyr som informerar om utdelningen. Sista dag för handel i Gasporox aktie med rätt till utdelning är 24 augusti 2020 och första 
dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020. Utdelningen görs enligt principen om Lex Asea och Gasporox begär in utlåtande från Skat-
teverket avseende anskaffningsvärdet. 

• Avstämningsdag för utdelning av aktier i GPX Medical AB (publ)
Den 26 augusti 2020 delar Gasporox ut hela sitt aktieinnehav om 53,3 procent i GPX Medical. Gasporox och GPX Medical ingår då inte längre i en koncern 
utan utgör två helt fristående bolag. 

Övrigt
• Gasporox medverkar på Aktiedagen Digitalt 

Den 8 och 15 september deltar Gasporox på aktiespararnas kapitalmarknadsdag, Aktiedagen Digitalt, där vd Märta Lewander Xu presenterar bolaget. 
Bolagets presentationer finns att se på Gasporox hemsida.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET
• Riktad emission till Gobia Enterprises AB

Efter intresse från Gobia Enterprises beslutar styrelsen i Gasporox den 7 oktober att genomföra en riktad emission om 15,4 MSEK utifrån bemyndigandet 
som gavs vid årsstämman i maj 2020. Gobia Enterprises AB ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan 
innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin. Efter genomförande och fullteckning av emissionen har bolaget 8 602 968 aktier. 

• Per Nyström utses till ny styrelseordförande i Gasporox 
Den 15 oktober utses Per Nyström till ny styrelseordförande i Gasporox. Bakgrunden till beslutet är att Tore Gimse meddelat att han på egen begäran avgår 
som styrelseordförande i Gasporox efter att tidigare ha lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS, som är huvudägare i Gasporox. Tore Gimse sitter 
kvar som ledamot i styrelsen för Gasporox. Per Nyström har suttit i Gasporox styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet från förpackningsindustrin som 
bland annat vd inom AR Packaging koncernen.

Gasporox senaste tillskott i produktportföljen GPX1500 Vial

https://www.gasporox.se/presentationer-2/
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

Tuffa omvärldsfaktorer, men Gasporox fortsätter leverera enligt 
uppsatta mål med utdelat dotterbolag GPX Medical AB (publ) samt 
positionering inför marknadsexpansion i läkemedelssegmentet 
2021 då exklusiviteten upphör. Första fasen av positioneringen med 
instrumentsatsningen mot läkemedelsindustrin är pågående och 
har hittills visat lyckosamt utfall med flera ordrar och har redan gjort 
oss till en känd aktör inom det marknadssegmentet. Försäljnings-
mässigt avmattas tillväxtökningen då ordrar skjutits upp i tid samt 
stora kundprojekt pausas hos kund under pågående pandemi. Dock 
uppfattas en lättnad i marknaden och sedan sommaren inkommer 
beställningar löpande på både instrument, sensorer samt integra-
tionsprojekt inom läkemedelsindustrin, samt en större avtalsförsälj-
ning mot livsmedelsindustrin. 

Omsättningen blir för årets tredje kvartal 2 286 kSEK vilket är 39% upp 
från föregående kvartal, men långt ifrån föregående års tredje kvartal om 
5 154 kSEK som var bolagets starkaste någonsin. Dock går vi nu in i ett 
fjärde kvartal med en starkare orderstock jämfört mot föregående år så 
variationerna hänför sig till naturliga kvartalsavvikelser kopplade till när 
större utleveranser sker från avtalsförsäljningen.
 
Under året har även ett fokus varit på ökade marginaler, dels genom hö-
gre prissättning och dels genom reducerade komponentkostnader. Lä-
kemedelssegmentet ligger typiskt i ett högre prissegment, bland annat 
till följd av tillhörande kvalitetsdokumentation vilket framtagits under 
året som en del av utvecklingsprojektet. Med de ökade marginalerna 
landar det ackumulerade rörelseresultatet för 2020 på -4 413 kSEK mot 
föregående år på -3 178 kSEK.  
 
Gasporox har lagt om sin kundstrategi från djupgående exklusiva avtal 
till icke-exklusiva leverantörsavtal. Dessa exklusiva avtal som varit vikti-
ga för att etablera teknologin och få marknadsgodkännande är idag en 
begränsning för vidare marknadspenetration, särskilt på läkemedels-
sidan. Gasporox teknologi, laserbaserad headspaceanalys, HSA som 
den benämns inom läkemedelssegmentet, är idag en välkänd teknik 
för läkemedelsinspektion och finns till och med omnämnd i regelverk 
som USP1207. Utifrån den positioneringen har Gasporox som en av de 
få teknikleverantörerna av HSA en möjlighet att bli den världsledande, 
och en riktad satsning mot läkemedelssegmentet är därför pågående. 
Dagens exklusivitet utgår i september 2021 och Gasporox mål är att till 
dess stå redo för vidare expansion. Det görs dels med avtalskunder som 

integrerar vår produkt i sina maskiner för in-line inspektionssystem och 
dels genom att leverera en komplett inlinemodul, vial-bågen, för enklare 
integration och möjlighet till eftermontering på befintliga linjer. Redan 
nu positionerar sig Gasporox inför detta genom lansering av instrument 
som inte är begränsade av exklusiviteten, samt integrationsprojekt mot 
utvalda maskintillverkare som vi ser långsiktiga partnerskap med. 
 
Sedan 26 augusti är Gasporox inte längre en koncern då dotterbolaget 
GPX Medical som ägdes till 53,3% delades ut till aktieägarna inför deras 
notering på Nasdaq First North den 2e oktober. Genom GPX Medical 
visar Gasporox hur vi på strategiskt sätt kan skapa ytterligare värde av 
sin grundteknologi samtidigt som vi lyckas bibehålla fokus på Gasporox 
kärnområde, förpackningsinspektion. Gasporox grundteknologi är 
mångfasetterad och fler möjligheter finns framledes. Ett sådant områ-
de är materialanalys, så kallad porositetsanalys av läkemedelssubstrat. 
Under våren genomfördes en Vinnova-finansierad förstudie för att ana-
lysera teknikens möjligheter för porositetsmätningar och den marknads-
mässiga potentialen. Utfallet är högst lovande och styrelsen värderar nu 
hur vi bäst förvaltar vidare detta inom bolaget. Redan nu har tekniken 
fått ögonen på sig och blev bland annat finalist i CPHI Pharma Awards 
’Excellence in Pharma: Analysis, Testing, and Quality Control’ där vi förlo-
rade mot giganten Merck. Att Gasporox som så liten aktör redan får det 
erkännandet visar att tekniken har ytterligare potential. 

I oktober fick Gasporox välkomna en ny storägare Gobia Enterprises AB, 
som genom en riktad emission blir nästa största ägare. Bakom Gobia 
Enterprises står medgrundaren av Abigo Medical AB Jan G Smith och Jan 
Erik Smith. Abigo Medical AB har framgångsrikt lanserat produkter inom 
läkemedelsmarknaden och har gjort en tillväxtresa. Genom denna stra-
tegiska nya ägare får Gasporox både in kompetens, nätverk samt stärker 
kassan. 

Trots pågående pandemi ser vi att Gasporox produkter och teknologi 
når marknaden och fyller en viktig funktion. Att vi lyckats bibehålla mo-
mentum och orderingång ser vi som ett styrketecken. Utmaningar med 
reserestriktioner kvarstår, men Gasporox ställer om till digitala alternativ 
och använder tiden väl för att positionera sig inför kommande läkeme-
delsexpansion 2021. Med stärkt kassa och bra momentum vågar vi satsa 
vidare och ser med tillförsikt fram emot årets sista kvartal samt 2021.

                                          Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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Koncern
Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678–0093 delade ut samt-
liga sina aktier i det till 53,3 procent delägda dotterbolaget GPX Medical 
AB (publ), organisationsnummer 559069–9012, med avstämningsdag den        
26 augusti 2020. Koncernredovisning upprättas därför inte och finansiella 
data avser endast Gasporox AB.

Omsättning och resultat
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 286 (5 154) kSEK och för de 
första nio månaderna till 6 969 (9 546) kSEK. Bolaget hade under kvartalet 
främst leveranser och försäljning av system och tjänster till läkemedels-        
industrin. Rådande pandemi har påverkat försäljningen negativt i kvartalet, 
då uppsökande kundbesök och installationer varit färre än planerat. Dock 
är orderstocken vid utgången av perioden högre än motsvarande period 
föregående år. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 597 (364) kSEK och 
för de första nio månaderna 1 247 (615) kSEK. Ackumulerat för de nio första 
månaderna kom 271 (481) kSEK av de övriga rörelseintäkterna från statligt 
Vinnovautvecklingsbidrag gällande förstudie för materialanalys. Resterande 
övriga intäkter rör vidarefaktureringar av hyror och andra kostnader som 
delvis är kopplade till bolagets flytt till nya lokalerna under sommaren.

Gasporox följer fortsatt den expansionsstrategi som beslutades 2018 med 
bland annat förstärkning av resurser för teknisk utveckling samt satsningar 
på utökad produktportfölj. Även flytt till nya lokaler i Lund och noterings-  
processen för GPX Medical har inneburit merkostnader i kvartalet. Perso-
nalkostnaderna uppgick för årets tredje kvartal till -2 209 (-1 707) kSEK och 
för de nio första månader till -6 773 (-5 564) kSEK. Övriga externa kostnader 
uppgick till -1 600 (-1 550) kSEK för tredje kvartalet och ackumulerat för årets 
första nio månader till -4 540 (-4 398) kSEK.

Under året har statliga stöd hänförliga till Covid-19 pandemin intäktsförts 
i begränsad omfattning. Dessa avser stöd i form av kompensation för den 
ökade sjukfrånvaron genom sjuklöneersättning samt nedsättning av               
arbetargivaravgifter. 

De satsningar som gjorts i enlighet med beslutad expansionsstrategi 
samt lägre intäkter än föregående år innebar negativt rörelseresultat för               
tredje kvartalet med -1 448 (122) kSEK. För årets nio första månader uppgick            
rörelseresultatet till -4 413 (-3 178) kSEK. 

Kassaflöde och investeringar
Tredje kvartalets kassaflöde blev -2 600 (-1 023) kSEK, och totalt för de nio 
första månaderna -3 990 (-4 851) kSEK.

Investeringarna under tredje kvartalet var 1 056 (716) kSEK och ackumulerat 
för årets nio första månader 3 710 (2 504) kSEK. Dessa avser till största delen 
aktivering av utvecklingskostnader samt utgifter för patent, men inkluderar 
även insatser kopplade till bolagets flytt till nya lokaler.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under kvartalet var 0 (0) kSEK 
och för de nio första månaderna 2 689 (-56) kSEK, och kom i huvudsak från 
de riktade emissioner som beslutades i november och december 2019 där 
slutlikviden på 2 743 kSEK inbetalades under första kvartalet.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 30 september 2020 till 78 (85) procent och det 
egna kapitalet var 18 714 (18 838) kSEK. Likvida medel på balansdagen var                 
8 336 (1 892) kSEK.

Hantering av osäkerhetsfaktorer
Bolaget följer utvecklingen av Coronapandemin noggrant och vidtar löpan-
de åtgärder för att begränsa negativa effekter.

Reserestriktioner som begränsar uppsökande kundbesök och installationer 
samt kunders osäkerhet för rådande situation har påverkat försäljningen i 
kvartalet negativt. Andra planerade aktiviteter har tidigarelagts, som intern 
utveckling av nya mätinstrument för läkemedelsindustrin som lanseras digi-
talt samt flytt till nya lokaler som möjliggör framtida expansion.

3

FINANSIELL UTVECKLING
- Kommentarer till tredje kvartalet
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NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rappor-
ter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som använ-
des i 2019 års årsredovisning, dock upprättas ingen koncernredovisning 
efter att aktierna i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) delas ut 26 augusti 
2020. För ytterligare information hänvisas till koncernens årsredovisning 
2019. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebä-
ra en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. 
Dokumenten finns publicerade på www.gasporox.se.

Uppskattning och bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolags-
ledningen bedömningar och antaganden som påverkar bolagets resultat 
och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på his-
toriska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framti-
da händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt 
utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där 
uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för 
justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under 
kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförut-
sättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar. 

2020-07-01 
-2020-09-30

2019-07-01 
-2019-09-30

2020-01-01 
-2020-09-30

2019-01-01 
-2019-09-30

2019-01-01 
-2019-12-31

Nyckeltal 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 2 286 5 154 6 969 9 546 10 281

EBITDA (kSEK) -606 747 -2 112 -1 490 -3 190

Rörelseresultat (kSEK) -1 448 122 -4 413 -3 178 -5 629

Likvida medel (kSEK) 8 336 1 892 8 336 1 892 12 326

Kassaflöde (kSEK) -2 600 -1 023 -3 990 -4 851 5 583

Eget kapital 18 714 18 838 18 714 18 838 30 067

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,50 3,02 2,50 3,02 4,82

Soliditet (%) 78 85 78 85 85

Balansomslutning (kSEK) 24 064 22 248 24 064 22 248 35 487

Kassalikviditet (%) 250 152 250 152 380

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 7 480 842 6 234 036 7 426 237 6 234 036 6 234 036

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,19 0,02 -0,59 -0,51 -0,90

Antal utestående aktier vid periodens slut 7 480 842 6 234 036 7 480 842 6 234 036 6 234 036
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FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

2020-07-01
-2020-09-30

2019-07-01
-2019-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2019-01-01
-2019-09-30

2019-01-01
-2019-12-31

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

Omsättning 2 286 5 154 6 969 9 546 10 281

Aktiverade utvecklingskostnader 871 535 2 914 1 890 2 708

Övriga rörelseintäkter 597 364 1 247 615 1 204

Råvaror och förnödenheter -551 -2 049 -1 929 -3 579 -4 258

Övriga externa kostnader -1 600 -1 550 -4 540 -4 398 -5 467

Personalkostnader -2 209 -1 707 -6 773 -5 564 -7 658

Avskrivningar -842 -625 -2 300 -1 688 -2 440

Rörelseresultat -1 448 122 -4 413 -3 178 -5 629

Finansnetto 0 0 -1 -7 -7

Resultat före skatt -1 448 122 -4 414 -3 185 -5 636

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 448 122 -4 414 -3 185 -5 636

Balansräkning (kSEK) Not 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 9 608 8 003 8 332

Materiella tillgångar 181 58 48

Finansiella tillgångar 1 0 7 750 6 884

Summa anläggningstillgångar 9 789 15 811 15 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2 773 2 105 1 993

Övriga omsättningstillgångar 3 165 2 440 5 904

Kassa och bank 8 336 1 892 12 326

Summa omsättningstillgångar 14 274 6 437 20 222

Summa tillgångar 24 064 22 248 35 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital 18 714 18 838 30 067

Skulder

Avsättningar 751 560 620

Kortfristiga skulder 4 598 2 850 4 799

Summa skulder 5 349 3 410 5 419

Summa eget kapital och skulder 24 064 22 248 35 487



  
8 GASPOROX

    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

2020-07-01
-2020-09-30

2019-07-01
-2019-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2019-01-01
-2019-09-30

2019-01-01
-2019-12-31

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

Eget kapital vid ingången av perioden 27 048 18 716 30 067 22 079 22 079

Nyemissioner 0 0 0 0 13 715

Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0

Emissionskostnader 0 0 -54 0 -34

Återköp optioner 0 0 0 -56 -56

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

Periodens resultat -1 448 122 -4 414 -3 185 -5 636

Eget kapital vid utgången av perioden 18 714 18 838 18 714 18 838 30 067

2020-07-01
-2020-09-30

2019-07-01
-2019-09-30

2020-01-01
-2020-09-30

2019-01-01
-2019-09-30

2019-01-01
-2019-12-31

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -570 887 -1 982 -1 287 -2 927

Förändringar i rörelsekapital -974 -1 194 -986 -1 004 337

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 544 -307 -2 968 -2 291 -2 590

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 056 -716 -3 710 -2 504 -3 574

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 2 689 -56 11 748

Periodens kassaflöde -2 600 -1 023 -3 990 -4 851 5 583

Likvida medel vid periodens ingång 10 936 2 915 12 326 6 743 6 743

Likvida medel vid periodens utgång 8 336 1 892 8 336 1 892 12 326

Andelar i koncernföretag, GPX Medical AB (publ) 53,3% 2020-09-30 2019-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 6 884 7 750

Försäljning av aktier i dotterbolag - -866

Köp av aktier i dotterbolag 1 -

Utdelning aktier i dotterbolag -6 885 -

Summa 0 6 884

Tilläggsupplysningar

NOT 1 - Utdelning av aktier i dotterbolag
Gasporox har under kvartalet delat ut hela sitt innehav om 53,3 % av aktierna i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) till aktieägarna. 
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Lund, 4 november 2020
Styrelsen

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

GASPOROX AKTIE

Aktiekapital och aktien
Per den 30 september 2020 uppgick Gasporox aktiekapital till 3 740 421 kronor med totalt 7 480 842 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 

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 2020 uppgick till  1 367. 

Aktieägare Antal aktier Procent

Norsk Elektro Optikk AS 2 203 977 29,5%

Fårö Capital AB 1 074 367 14,4%

AR packaging systems AB 419 580 5,6%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 287 373 3,8%

Lars Hardell 160 000 2,1%

Skandia Försäkrings (Depåförsäkring Skandialink) 159 571 2,1%

Märta Lewander Xu 141 000 1,9%

Marcus Kolskog 102 010 1,4%

Quinary investment AB 100 686 1,3%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 85 290 1,1%

Övriga aktieägare (1357 st) 2 746 988 36,7%

Totalt 7 480 842 100,0%

Teckningsoptioner
Gasporox styrelse beslöt den 23 oktober om ändrade villkor för teckningsoptionerna i serien TO 2018/2021 efter utdelningen av aktierna i GPX Medical, 
i enlighet med avtalade villkor i samband med tecknande av optionerna. Ny teckningskurs sätts till 15,74 (18,72) kronor samt att antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till uppdateras till 1,19 (1,00) stycken. 
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Finansiell kalender

18 februari 2021  Bokslutskommuniké 2020
6 maj 2021  Delårsrapport 1 2021
19 maj 2021  Årsstämma 2021
2 september 2021  Delårsrapport 2 2021
11 november 2021  Delårsrapport 3 2021
17 februari 2022  Bokslutskommuniké 2021
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se 

Investerarbrev
Gasporox publicerar cirka fyra investerarbrev per år, nästa kommer hösten 2020. 
Tidigare investerarbrev hittar du på www.gasporox.se eller via den här länken. 

Event
Gasporox deltar under flera kapitalmarknadsdagar per år, nästa presentation Gasporox håller är den 30/11 på Aktiespararnas digitala event. 
För mer information, 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

http://www.gasporox.se
https://www.gasporox.se/investerarbrev/
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SOCIALA MEDIER
Gasporox har under våren gjort en satsning på ökad synlighet i sociala 
medier, bland annat genom att publicera nyheter, vardagshändelser och 
annat från vår resa mot att alla förpackningar i skyddad  atmosfär ska 
kontrolleras av Gasporox sensorer. Skriv gärna till oss också om det finns 
något ni vill veta mer om. Vi finns på plattformarna Instagram, Facebook 
och Twitter.

Vill du vara med i debatten och på resan mot en mer hållbar och säkrare 
livsmedels, dryckes- och läkemedelsproduktion? Följ med oss! 

Använd gärna #gasporox #investingpx #gpx  

GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS
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Därför är Gasporox 
ett spännande bolag
Flera växande marknader
Gasporox säljer sensorer på flera växande marknader inom förpackningar i skyddande                     
atmosfär. Idag finns ca 100 000 förpackningsmaskiner för livsmedel i skyddande atmosfär och 
marknaden växer årligen med 5-10% för samtliga av Gasporox marknader. 
 
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 effektiviseringar 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 10-20 olika strategiska partners och maskintillverkare inom      
olika segment. Genom att upprätta OEM-avtal med dessa partners och maskintillverkare        
genereras en återkommande försäljning av sensorer 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 konsu-
menter 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 kritiskt 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 förpackningsteknologin tjänar sitt syfte. Detta tjänar vi alla på i slutändan. 

Följ oss på instagram, twitter och facebook, @gasporox


