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Pressmeddelande 
Lund 2020-08-25 
 

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020 
 
Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen 
intäktsnivå 
  
Sammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet 
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3% 

 
• Omsättningen uppgick till 1 627 (1 666) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 782) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -4 656 (-2 670) kSEK 
• Likvida medel var 13 553 (10 712) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,42 (-0,45) SEK före utspädning 

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

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport andra kvartalet 
 
• Omsättningen uppgick till 1 641 (1 755) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 260 (-2 199) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -3 577 (-1 481) kSEK 
• Likvida medel var 10 936 (2 915) kSEK  

 
Sammanfattning av koncernens delårsrapport första halvåret 
 

• Omsättningen uppgick till 4 630 (4 232) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -4 732 (-4 402) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -4 128 (-5 891) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,64 (-0,71) SEK före utspädning 

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 398 635 (6 234 036) 
 

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport första halvåret 
 
• Omsättningen uppgick till 4 683 (4 392) kSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 965 (-3 300) kSEK 
• Kassaflödet uppgick till -1 390 (-3829) kSEK 

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 
Gasporox  

§ Årsstämma hålls 4 maj och styrelsen förstärks med ledamot Christer Fåhraeus. KPMG omväljs som 
revisionsbolag med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg. 
 
GPX Medical 

§ GPX Medicals styrelse beslutar att inleda en noteringsprocess för att lista GPX Medical på Nasdaq 
First North Growth Market i Stockholm med mål om notering under hösten 2020. 

§ GPX Medical tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljas 1.6 MSEK i anslag av 
Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med 
utökad laserelektronik.  
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Väsentliga händelser efter andra kvartalet 
 
Gasporox  

§ Gasporox håller 16 juli extra bolagsstämma. Stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i 
Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical AB. Stämman beslutar även att bemyndiga styrelsen att 
fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. 

§ Styrelsen i Gasporox meddelar den 13 augusti att avstämningsdag för utdelningen av GPX Medical 
beslutats till den 26 augusti samt publicerar informationsbroschyr. 
 
GPX Medical 

§ GPX Medical håller 6 juli extra bolagsstämma. Det beslutas bland annat om att göra en ny 
bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av 
aktier från Gasporox. 

§ GPX Medical håller 17 augusti en extra bolagsstämma. Stämman beslutar om 
emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier som planeras till september och 
därmed även ny bolagsordning. 
 
Lund den 25 augusti 2020 
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 (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 08:30 CET. 
_______________________________________________________________________ 
 
GASPOROX i korthet 
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, 
läkemedels- 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 bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av 
laserteknik för medicinsk diagnostik. 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 förpackningsinspektionslösning ligger helt rätt i tiden, 
både vad gäller matsvinn, hållbar produktion och kvalitetskontroll av            
läkemedelsförpackningar samtidigt som vi har en teknologi som vi kan 
skapa ytterligare stort värde av.”   
                          VD Märta Lewander Xu
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ANDRA KVARTALET
- PANDEMIPÅVERKAN MEN FORTSATT BIBEHÅLLEN INTÄKTSNIVÅ 

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB (publ) som ägs till 53,3%

• Omsättningen uppgick till 1 627 (1 666) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 782) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -4 656 (-2 670) kSEK
• Likvida medel var 13 553 (10 712) kSEK
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,42 (-0,45) SEK före utspädning

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

• Omsättningen uppgick till 1 641 (1 755) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 260 (-2 199) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -3 577 (-1 481) kSEK
• Likvida medel var 10 936 (2 915) kSEK 

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport andra kvartalet

Sammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet

• Omsättningen uppgick till 4 630 (4 232) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 732 (-4 402) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -4 128 (-5 891) kSEK
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,64 (-0,71) SEK före utspädning

 *Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 398 635 (6 234 036) st.     
           antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st.

• Omsättningen uppgick till 4 683 (4 392) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 965 (-3 300) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -1 390 (-3 829) kSEK

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport första halvåret

Sammanfattning av koncernens delårsrapport första halvåret
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KORT OM GASPOROX
Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer lasersensorer för kvalitetskontroll av förpackningar i livsmedels-, läkemedels- 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. I dotterbolaget, GPX Medical, ägt till 53,3% av 
Gasporox, utvecklas ett annat tillämpningsområde av denna laserteknologi, medicinsk diagnostik. Fokus idag för GPX Medical är gasmonitorering i lungorna hos för tidigt 
födda bebisar.

Gasporox och GPX Medicals team, med i dagsläget totalt cirka 20 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.

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET
Gasporox 
• Årsstämma hålls 4 maj och styrelsen förstärks med ledamot Christer Fåhraeus. KPMG omväljs som revisionsbolag med huvudansvarig auktoriserad 

revisor Jonas Nihlberg. 

Dotterbolaget GPX Medical
• GPX Medicals styrelse beslutar att inleda en noteringsprocess för att lista GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med mål om 

notering under hösten 2020.
• GPX Medical tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljas 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbel-

sidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET
Gasporox 
• Gasporox håller 16 juli extra bolagsstämma. Stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical AB. Stäm-

man beslutar även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. 
• Styrelsen i Gasporox meddelar den 13 augusti att avstämningsdag för utdelningen av GPX Medical beslutats till den 26 augusti samt publicerar infor-

mationsbroschyr. 

Dotterbolaget GPX Medical
• GPX Medical håller 6 juli extra bolagsstämma. Det beslutas bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en 

split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.
• GPX Medical håller 17 augusti en extra bolagsstämma. Stämman beslutar om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier som planeras 

till september och därmed även ny bolagsordning. 
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

I rådande pandemi fortsätter Gasporox sin uppsatta plan och           
ställer om utifrån omvärldens förutsättningar. Reserestriktioner 
som begränsar uppsökande kundbesök och kundinstallationer 
samt kunders osäkerhet för rådande situation påverkar försälj-
ningstillväxten. Trots pandemipåverkad tillväxtutveckling blir         
intäktsökningen för moderbolaget 15% för första halvåret. 

Koncernens omsättningen för årets andra kvartal motsvarar föregående 
års nivå, 1 627 kSEK (1 666 kSEK). Den ackumulerade försäljningen för 
året hittills är för moderbolaget Gasporox 4 683 kSEK (4 392 kSEK) och 
tillsammans med övriga intäkter så som Vinnova-anslag landar totala 
intäkter på 5 333 kSEK (4 643 kSEK). Rörelseresultatet för koncernen blev 
-3 136 kSEK i kvartalet (-2 782 kSEK) och -4 732 kSEK ackumulerat (-4 402 
kSEK). För moderbolaget blev rörelseresultatet i kvartalet i nivå med fö-
regående år, -2 260 kSEK (-2 199 kSEK). Sammanlagt förbättras resultatet 
med en förlust om -2 965 kSEK jämfört med -3 300 kSEK föregående år. 

Självklart känns det tungt när det momentum och marknadsgenom-
brott vi känt avmattas, men samtidigt ser vi det som en tidsbegränsad 
påverkan av omvärldsfaktorer. Det vi som bolag kan göra är att använda 
tiden väl och positionera bolaget inför den marknadsexpansion som vi 
ser kommer, samt bidra i utvecklingen av den vaccinframtagning och 
dess produktion som världen behöver. Gasporox har under pandemin 
fortsatt sin interna utveckling med instrumentsatsning, läkemedelsfokus 
och materialanalysprojekt samt ökat sin möjlighet för produktionskapa-
citetsökning genom att flytta till nya lokaler. Dessa projekt är enligt lagd 
plan för 2020 och man har beslutat att fullfölja dessa trots rådande pan-
demi då man bedömer att marknadsexpansionen kommer, men skjuts 
fram något i tid. 

Gasporox lanserade i maj ett inspektionssystem, GPX 1500 Vial, som är ett 
mätinstrument för läkemedelsförpackningen vialer (små glasflaskor för 
läkemedel). Lanseringen skulle skett via en mässa som blev inställd men 
vi ställde snabbt om till en lansering digitalt. Lanseringen har gått bra 
och har lett till flera ordrar samt förfrågningar både på mätinstrument, 

kundprojekt och sensorer som nu bearbetas med dialoger och förhand-
lingar. Ett antal förfrågningar är kopplade till utveckling av de Covid-19 
vaccin som nu utvecklas och förpackas i vialer. De första leveranserna av 
produkter går till Asien där leveranserna sker under hösten. 

Årets mål om kapitalseringen för GPX Medical inför kommersialiserings-
fasen kvarstår trots pandemin. Notering av GPX Medical som ett separat 
bolag har beslutats och processen pågår just nu för att lista bolaget 
på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med mål om första 
handelsdag 2 oktober 2020. Gasporox innehav av aktier, ca 53,3%, i GPX 
Medical kommer att delas ut till Gasporox aktieägare och fastställt av-
stämningsdatum för detta är 26 augusti 2020. Aktieägare kommer där-
med få ett innehav även i GPX Medical och jag uppmanar er att ta tillvara 
på den chansen och även följa det bolaget. GPX Medical har stor poten-
tial att bli en global aktör som kan förse neonatalvården med oskadlig 
lungmonitorering samt licensiera sin teknologi till ventilatorbolag. Minst 
sagt en spännande framtid och enorm potential i bolaget. 

Gasporox primära fokus är förpackningsinspektion men bolaget har 
flera möjliga framtidsapplikationer. I GPX Medical har vi visat hur vi fram-
gångsrikt kan skapa ytterligare värde för vår teknik på ett strategiskt och 
hållbart sätt och vi värderar nu vidare hur detta kan göras i Gasporox. Ett 
sådant intressant område är materialanalys. 

Slutligen vill jag passa på att tacka för att ni är med på denna resa. Jag 
och teamet ser fram emot en höst där vi igen kan börja resa till kunder 
och göra installationer. Gasporox förpackningsinspektionslösning ligger 
helt rätt i tiden, både vad gäller matsvinn, hållbar produktion och kvali-
tetskontroll av läkemedelsförpackningar samtidigt som vi har en tekno-
logi som vi kan skapa ytterligare stort värde av.

                                          Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnum-
mer 556678–0093 samt det till 53,3 procent delägda dotterbolaget GPX 
Medical AB (publ), organisationsnummer 559069–9012. 

Omsättning och resultat
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 627 (1 666) kSEK och för de 
första sex månaderna till 4 630 (4 232) kSEK. Koncernen hade under kvartalet 
främst leveranser och försäljning av system och tjänster till läkemedelsindu-
strin. Rådande pandemi har påverkat försäljningen negativt i kvartalet, då 
uppsökande kundbesök och installationer varit färre än planerat. Övriga rö-
relseintäkter var för kvartalet 558 (308) kSEK och för de första sex månaderna 
1 129 (330) kSEK varav merparten kom från två statliga Vinnovautvecklings-
bidrag gällande förstudie för materialanalys i Gasporox och bihålediagnostik 
i GPX Medical. Även statligt bidrag för korttidspermittering av personalen i 
GPX Medical under kvartalet ingick med 187 kSEK.

Moderbolaget har viss försäljning av tjänster till dotterbolaget, vilket gör att 
moderbolagets omsättning är högre än koncernens.

Satsningarna i koncernen fortsätter enligt den expansionsstrategi som            
beslutades 2018 med fokus på förstärkning av resurser för teknisk ut-
veckling. Även flytt till nya lokaler i Lund och noteringsprocessen för GPX                     
Medical har inneburit merkostnader i kvartalet. Personalkostnaderna upp-
gick för årets andra kvartal till -3 392 (-3 134) kSEK och för de sex första må-
nader till -6 692 (-5 594) kSEK. Övriga externa kostnader uppgick till -1 987 
(-1 604) kSEK för andra kvartalet och ackumulerat för årets första 6 månader 
till -3 774 (-3 321) kSEK. 

De satsningar som gjorts i enlighet med beslutad expansionsstrate-
gi innebar negativt rörelseresultat i koncernen för andra kvartalet med                                      
-3 136 (-2 782) kSEK. För årets sex första månader uppgick rörelseresultatet i 
koncernen till -4 732 (-4 402) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Andra kvartalets kassaflöde blev -4 656 (-2 670) kSEK, och totalt för de sex 
första månaderna -4 128 (-5 891) kSEK.

Investeringarna under andra kvartalet var 1 891 (1 607) kSEK och ackumu-
lerat för årets sex första månader 3 730 (3 175) kSEK, Dessa avser till största 
delen aktivering av utvecklingskostnader samt utgifter för patent, men in-
kluderar även investeringar kopplade till koncernens flytt till nya lokaler i 
kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten under kvartalet var 0 (-27) kSEK 
och för de sex första månaderna 2 690 (-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 juni 2020 till 81 (77) procent och det egna kapi-
talet hänförligt till moderbolagets ägare var 25 462 (19 487) kSEK. Likvida 
medel på balansdagen var 13 553 (10 712) kSEK.

Hantering av osäkerhetsfaktorer
Bolagen 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.

Personalen i GPX Medical var korttidspermitterad 1 april till 31 juli 2020. Pla-
neringen för kapitaliseringen av GPX Medical fortsätter, trots pandemin. Det 
pågår en noteringsprocess för att lista GPX Medical på Nasdaq First North 
Growth Market Stockholm och Gasporox har beslutat att dela ut samtliga 
sina aktier i sitt dotterbolag.

3

FINANSIELL UTVECKLING
- kommentarer till andra kvartalet
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NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rap-
porter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som 
användes i 2019 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas till 
koncernens årsredovisning 2019. Vid upprättande av delårsrapporter till-
lämpas 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 bo-
lagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets                
resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om           
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. 
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områ-
den 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 marknads-
förutsättningar och därmed värdet på koncernens anläggningstillgångar.

2020-04-01
-2020-06-30

2019-04-01
-2019-06-30

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Koncernen 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 1 627 1 666 4 630 4 232 10 204

EBITDA (kSEK) -2 393 -2 175 -3 271 -3 336 -5 789

Rörelseresultat (kSEK) -3 136 -2 782 -4 732 -4 402 -8 236

Likvida medel (kSEK) 13 553 10 712 13 553 10 712 17 681

Kassaflöde (kSEK) -4 656 -2 670 -4 128 -5 891 1 077

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 25 462 19 487 25 462 19 487 29 423

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,40 3,13 3,40 3,13 4,72

Soliditet (%) 81 77 81 77 83

Balansomslutning (kSEK) 34 840 29 007 34 840 29 007 39 789

Kassalikviditet (%) 275 221 275 221 387

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 7 480 842 6 234 036 7 398 635 6 234 036 6 234 036

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,42 -0,45 -0,64 -0,71 -1,32

Antal utestående aktier vid periodens slut 7 480 842 6 234 036 7 480 842 6 234 036 6 234 036

2020-04-01
-2020-06-30

2019-04-01
-2019-06-30

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Moderbolaget 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 1 641 1 755 4 683 4 392 10 281

EBITDA (kSEK) -1 518 -1 594 -1 506 -2 237 -3 190

Rörelseresultat (kSEK) -2 260 -2 199 -2 965 -3 300 -5 629

Likvida medel (kSEK) 10 936 2 915 10 936 2 915 12 326

Kassaflöde (kSEK) -3 577 -1 481 -1 390 -3 829 5 583

Eget kapital 27 048 18 716 27 048 18 716 30 067

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,62 3,00 3,62 3,00 4,82

Soliditet (%) 83 76 83 76 85

Balansomslutning (kSEK) 32 469 24 470 32 469 24 470 35 487

Kassalikviditet (%) 289 114 289 114 380

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 7 480 842 6 234 036 7 398 635 6 234 036 6 234 036

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,30 -0,35 -0,40 -0,53 -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
2020-04-01

-2020-06-30
2019-04-01

-2019-06-30
2020-01-01

-2020-06-30
2019-01-01

-2019-06-30
2019-01-01

-2019-12-31

Resultaträkning koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Omsättning 1 627 1 666 4 630 4 232 10 204

Aktiverade utvecklingskostnader 1 300 1 388 2 888 2 678 4 966

Övriga rörelseintäkter 558 308 1 129 330 1 585

Råvaror och förnödenheter -500 -799 -1 452 -1 661 -4 684

Övriga externa kostnader -1 987 -1 604 -3 774 -3 321 -6 710

Personalkostnader -3 392 -3 134 -6 692 -5 594 -11 150

Avskrivningar -743 -607 -1 462 -1 066 -2 446

Rörelseresultat -3 136 -2 782 -4 732 -4 402 -8 236

Finansnetto -1 0 -1 -7 -7

Resultat före skatt -3 137 -2 782 -4 734 -4 409 -8 242

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -3 137 -2 782 -4 734 -4 409 -8 242

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2 728 -2 549 -3 908 -3 968 -7 166

Minoritetsintresse -409 -233 -826 -441 -1 076

Balansräkning koncernen, (kSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 15 916 12 271 13 753

Materiella tillgångar 166 86 61

Summa anläggningstillgångar 16 082 12 357 13 815

Omsättningstillgångar

Varulager 2 430 2 680 1 993

Övriga omsättningstillgångar 2 774 3 258 6 301

Kassa och bank 13 553 10 712 17 681

Summa omsättningstillgångar 18 757 16 650 25 974

Summa tillgångar 34 840 29 007 39 789

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25 462 19 487 29 423

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 718 2 767 3 544

Summa eget kapital 28 180 22 254 32 967

Skulder

Avsättningar 715 420 620

Kortfristiga skulder 5 944 6 333 6 201

Summa skulder 6 659 6 753 6 821

Summa eget kapital och skulder 34 840 29 007 39 789
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2020-04-01
2020-06-30

2019-04-01
-2019-06-30

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Förändringar i eget kapital koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Eget kapital vid ingången av perioden 31 318 25 064 32 967 26 719 26 719

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 -27 0 -56 -56

Försäljnng akiter i dotterbolag 0 0 0 0 866

Periodens resultat -3 137 -2 782 -4 734 -4 409 -8 242

Eget kapital vid utgången av perioden 28 180 22 254 28 180 22 254 32 967

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25 462 19 487 25 462 19 487 29 423

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 718 2 767 2 718 2 767 3 544

2020-04-01
-2020-06-30

2019-04-01
-2019-06-30

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Kassaflöde koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -2 419 -2 250 -3 177 -3 343 -5 526

Förändringar i rörelsekapital -346 1 214 89 683 869

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 765 -1 036 -3 088 -2 660 -4 657

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 891 -1 607 -3 730 -3 175 -6 013

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -27 2 690 -56 11 748

Periodens kassaflöde -4 656 -2 670 -4 128 -5 891 1 077

Likvida medel vid periodens ingång 18 209 13 382 17 681 16 603 16 603

Likvida medel vid periodens utgång 13 553 10 712 13 553 10 712 17 681
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Lund 25 augusti, 2020
Styrelsen

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

2020-04-01
-2020-06-30

2019-04-01
-2019-06-30

2020-01-01
-2020-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Resultaträkning moderbolaget, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Omsättning 1 641 1 755 4 683 4 392 10 281

Aktiverade utvecklingskostnader 1 021 623 2 044 1 355 2 708

Övriga rörelseintäkter 318 241 650 251 1 204

Råvaror och förnödenheter -482 -693 -1 379 -1 530 -4 258

Övriga externa kostnader -1 641 -1 311 -2 941 -2 848 -5 467

Personalkostnader -2 374 -2 209 -4 564 -3 857 -7 658

Avskrivningar -742 -605 -1 458 -1 063 -2 440

Rörelseresultat -2 260 -2 199 -2 965 -3 300 -5 629

Finansnetto -1 -1 -1 -7 -7

Resultat före skatt -2 261 -2 200 -2 966 -3 307 -5 636

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 261 -2 200 -2 966 -3 307 -5 636

Balansräkning moderbolaget, (kSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 9 420 7 901 8 332

Materiella tillgångar 156 69 48

Finansiella tillgångar 6 884 7 750 6 884

Summa anläggningstillgångar 16 461 15 720 15 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2 430 2 680 1 993

Övriga omsättningstillgångar 2 642 3 155 5 904

Kassa och bank 10 936 2 915 12 326

Summa omsättningstillgångar 16 008 8 750 20 222

Summa tillgångar 32 469 24 470 35 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital 27 048 18 716 30 067

Skulder

Avsättningar 715 420 620

Kortfristiga skulder 4 706 5 334 4 799

Summa skulder 5 421 5 754 5 419

Summa eget kapital och skulder 32 469 24 470 35 487
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GASPOROX AKTIE

Aktiekapital och aktien
Per den 30 juni 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 juni 2020 uppgick till  1 069.  

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 295 060 3,9%

Emanuel Eriksson 186 061 2,5%

Lars Hardell 160 000 2,1%

Skandia Försäkrings (Depåförsäkring Skandialink) 148 794 2,0%

Märta Lewander Xu 141 000 1,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 104 222 1,4%

Marcus Kolskog 96 543 1,3%

Övriga aktieägare (1059 st) 2 651 238 35,4%

Totalt 7 480 842 100,0%
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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 295 060 3,9%

Emanuel Eriksson 186 061 2,5%

Lars Hardell 160 000 2,1%

Skandia Försäkrings (Depåförsäkring Skandialink) 148 794 2,0%

Märta Lewander Xu 141 000 1,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 104 222 1,4%

Marcus Kolskog 96 543 1,3%

Övriga aktieägare (1059 st) 2 651 238 35,4%

Totalt 7 480 842 100,0%

Finansiell kalender
25 augusti 2020  Delårsrapport 2 2020
26 augusti 2020  Avstämningsdag för Gasporox utdelning av dotterbolaget GPX Medical 
4 november 2020  Delårsrapport 3 2020 
24 februari 2021  Bokslutskommuniké 2020
 
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 

Event
Gasporox deltar under flera kapitalmarknadsdagar per år, för 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

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  
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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


