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GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019 
 

Fortsatt positiv försäljningsutveckling 
  

Andra kvartalet för koncernen 
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB 
som ägs till 60%. 

 
§ Omsättningen uppgick till 1 666 (1 206) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -2 782 (-1 607) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -2 670 (-2 669) kSEK 
§ Likvida medel 10 712 (3 150) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,34) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 772 578) st. 
 
 

Andra kvartalet för moderbolaget 
 
§ Omsättningen uppgick till 1 755 (1 361) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -2 199 (-1 982) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -1 482 (-2 077) kSEK 
§ Likvida medel 2 915 (2 031) kSEK 

 
Årets första sex månader för koncernen 

 
§ Omsättningen uppgick till 4 232 (2 312) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -4 402 (-3 496) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -5 891 (-5 241) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,71 (-0,75) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 672 658) st. 
 
 

Årets första sex månader för moderbolaget 
 
§ Omsättningen uppgick till 4 392 (2 467) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -3 300 (-3 510) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -3 829 (-3 826) kSEK 
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• Omsättningen uppgick till 1 666 (1 206) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 782 (-1 607) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -2 670 (-2 669) kSEK
• Likvida medel 10 712 (3 150) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,34) SEK före utspädning

 *Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 6 234 036 (4 772 578) st.     

FORTSATT POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

• Omsättningen uppgick till 4 232 (2 312) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 402 (-3 496) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -5 891 (-5 241) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,71 (-0,75) SEK före utspädning

          *Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 6 234 036 (4 672 658) st.     

Sammanfattning av koncernens delårsrapport första halvåret

• Omsättningen uppgick till 1 755 (1 361) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 199 (-1 982) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -1 482 (-2 077) kSEK
• Likvida medel 2 915 (2 031) kSEK

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport andra kvartalet

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport första halvåret

• Omsättningen uppgick till 4 392 (2 467) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 300 (-3 510) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -3 829 (-3 826) kSEK

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%

Sammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%
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Gasporox 

• Avtal med stor global maskinleverantör för livsmedel gällande läcktestning tecknas i maj. Order om 2,6 miljoner SEK av LeakSpect-sensorer 

för leverans under tredje kvartalet 2019 erhålls i juni enligt avtalet. 

• Årsstämma hålls 20 maj 2019 och styrelsen förstärks med ledamot Henrik Herlin. KPMG nyväljs som revisor med huvudansvarig auktoriserad 

revisor Jonas Nihlberg. 

• I maj erhåller bolaget ett Europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.

•  Presenterar på Aktiespararnas Aktiedag den 14 maj, länk.

• Vinnovafinansierat projekt som beviljades i mars avseende materialanalys startas i april.

Dotterbolaget GPX Medical

• GPX Medical håller årsstämma 24 april och utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom Mariann 
Ödegård, Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen.

• Vinnovafinansierat projekt som beviljades i mars avseende bihålediagnostik startas i april. 

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

KORT OM GASPOROX
Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer gassensorer 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 produktions-
linjer.

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 där-
med 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 60% 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 14 anställda, arbetar nära varandra med försäljning, utveckling och produktion i företagets 
lokaler vilka ligger i samma företagspark som Flextrus och Å&R Carton på Maskinvägen i Lund.

Gasporox börsnoterades i oktober 2016 på Nasdaq First North Stockholm.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET
Gasporox 

• I augusti erhåller bolaget ett Europapatent avseende deras kontrollmetod för trågförpackningar.
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsätter under 
årets andra kvartal med resultatet att första halvårets 
försäljning ökat med drygt 80% jämfört med samma 
period föregående år till 4,2 MSEK mot 2,3 MSEK 2018. 

Både läkemedelssidan och livsmedelssidan, som inkluderar den nya 
läcktestningstekniken, bidrar starkt till försäljningsökningen. Även 
dryck börjar generera intäkter och över alla segment ökar tilläggs-
beställningarna. Förutom leveranser till etablerade kunder har nya 
kunder tillkommit i former av flera kundprojekt och sensorer. Antal 
order in till företaget blir både fler och större i storlek. 

En del av den positiva försäljningsutvecklingen är att vi under 2018 
strukturerade om säljteamet och säljprocessen och har satsat på en 
mer teknisk införsäljning med tidiga tester och demonstrationer 
av färdiga lösningar. En teknisk säljare lokaliserad i centrala Europa 
rekryterades under hösten 2018. Uppsökande verksamhet, mäss- 
besök samt demonstrationer har intensifierats och lett till ökade för-
säljningssiffror. För att kunna nå avslut, order och långsiktiga avtal är 
det personliga mötet med våra kunder essentiellt. Demonstrationer, 
workshops, tekniskt material samt tidiga integreringsförslag mot 
kundernas maskiner är viktiga delar. Det är tydligt att vår kompetens 
både gällande sensorerna och förpackningsindustrin behövs och 
efterfrågas av våra kunder vilket gör att produkten vi säljer består av 
både vår sensor, lösning och vår kompetens.

En viktig milstolpe för året har nåtts detta kvartal för bolaget med 
ett första avtal med en stor global maskinaktör inom livsmedel och 
volymsorder på produkten LeakSpect om 2,6 MSEK. Detta  avtal 
innebär att LeakSpect blir en ny standardprodukt för Gasporox 
och serieproduktion sätts upp. Vi förväntar oss återkommande 
volymsbeställningar med växande försäljning av LeakSpect och                       
läcktestning.

Satsningar inom dryck fortsätter och målet var att sälja första           
sensorerna detta år inom detta nya segment, vilket nu uppnåtts 
redan detta kvartal. Dryckessensorn lanserades förra hösten och 
under våren har kunddemonstrationer genomförts i pilotlinjer hos 
olika kunder och hos Gasporox med goda tekniska resultat. Detta 
har lett till de första beställningarna av dryckessensorn, där en av 
sensor levererats i andra kvartalet. Satsningarna på livsmedelstråg 
sker både på marknadssidan, såsom besök på mässan IFFA i maj, 
samt på utvecklingssidan. Trågsensorn lanserades under hösten 
2018 och en prototyp finns nu redo för kunddemonstrationer och 
installationer. Under hösten kommer pilottester och demonstratio-
ner att ske ute hos kunder med mål att sälja första sensorn under 
detta år även inom detta segment.

4

Det är glädjande att se att våra satsningar inom försäljning,      
läcktestning och nya marknadssegment fortlöper enligt plan 
och leder till ökad försäljning. Gasporox finansiella mål är, som 
tidigare kommunicerats, att nå positivt rörelseresultat för enskilt 
kvartal under detta år. Gasporox har en skalbar affärsmodell och 
en produkt som ligger rätt i tiden. Att livsmedel, läkemedel och 
drycker som produceras når oss konsumenter utan onödigt svinn 
är viktigt för ett hållbart samhälle utan  överproduktion eller 
plastförbrukning. Gasporox bidrar med detta genom att säker-
ställa kvalitén och göra det möjligt att förpacka våra livsmedel, 
läkemedel och drycker säkert. Vi ser en ljus framtid och ser att vi 
som bolag når de delmål som vi sätter upp och har en tydlig och 
långsiktig strategi och affärsplan.

                Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678-0093 samt det till 60 procent delägda dotterbolaget            
GPX Medical AB, organisationsnummer 559069-9012.

Omsättning och resultat
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 666 (1 206) kSEK och för de första sex månaderna till 4 232 (2 312) kSEK. Den positiva                                
försäljningsutvecklingen fortsatte detta kvartal med en ökning om 38%, och beror på ökade leveranser till samtliga marknadssegment: läkemedel, 
livsmedel och dryck. Övriga rörelseintäkter var i kvartalet 308 (703) kSEK och för de första sex månaderna 330 (703) kSEK. Merparten kom från två 
statliga Vinnovautvecklingsbidrag med projektstart i april 2019,  för Gasporox ett projekt för att utvärdera materialanalys som nytt område och för                         
GPX Medical ett projekt avseende bihålediagnostik. 

Koncernen har fortsatt den planerade expansionsstrategi som beslutades i samband med förra årets nyemission, vilket har inneburit ökade            
kostnader, särskilt genom satsningar på dotterbolaget GPX Medical. Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -3 134 (-2 808) kSEK och för 
sex månader -5 594 (-4 767) kSEK. Övriga externa kostnader uppgick till -1 604 (-868) kSEK för  kvartalet och -3 321 (-2 072) kSEK för sex månader. 
Främst ökade kostnader för årsavgifter avseende utställda patent samt konsulter.  

Kostnadsökningar som kommer från expansionsstrategin har bidragit till ett negativt rörelseresultat för kvartalet -2 782 (-1 607) kSEK samt för de 
första sex månaderna -4 402 (-3 496) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Andra kvartalets kassaflöde blev -2 670 (-2 669) kSEK och för sex månader -5 891 (-5 241) kSEK.
Investeringarna under kvartalet var 1 607 (1 017) kSEK och för sex månader 3 175 (2 199) kSEK. Dessa avser till största delen aktivering av                             
utvecklingskostnader men även utgifter för nya patent. 

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 30 juni 2019 till 77 (84) procent och det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets ägare var 19 487 (25 614) kSEK. Likvida 

medel på balansdagen var 10 712 (3 150) kSEK. Likvid från företrädesemissionen 15,1 MSEK netto, kom in i juli 2018.

FINANSIELL UTVECKLING
- kommentarer till andra kvartalet

3
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NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella                                  
rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2018 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas 
till koncernens årsredovisning 2018.  Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till den Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med Gasporox notering på Nasdaq First North Stockholm samt 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. 
Dokumenten finns publicerade på www.gasporox.se.

Uppskattning och bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen 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 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 marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens anläggningstillgångar.

2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Koncernen 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Nettoomsättning (kSEK) 1 666 1 206 4 232 2 312 6 286
EBITDA (kSEK) -2 175 -1 323 -3 336 -2 703 -4 504
Rörelseresultat (kSEK) -2 782 -1 607 -4 402 -3 496 -6 625
Likvida medel (kSEK) 10 712 3 150 10 712 3 150 16 603
Kassaflöde (kSEK) -2 670 -2 669 -5 891 -5 241 8 212
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 19 487 25 614 19 487 25 614 22 956
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,13 4,11 3,13 4,11 3,68
Soliditet (%) 77 84 77 84 73
Balansomslutning (kSEK) 29 007 30 913 29 007 30 913 31 567
Kassalikviditet (%) 221 433 221 433 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 6 234 036 4 772 578 6 234 036 4 672 658 5 459 764
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,45 -0,33 -0,71 -0,75 -1,21
Antal utestående aktier vid periodens slut 6 234 036 6 234 036 6 234 036 6 234 036 6 234 036
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FINANSIELLA 
RAPPORTER I SAMMANDRAG

2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Resultaträkning koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Omsättning 1 666 1 206 4 232 2 312 6 286
Aktiverade utvecklingskostnader 1 388 1 055 2 678 2 130 4 827
Övriga rörelseintäkter 308 703 330 703 830
Råvaror och förnödenheter -799 -611 -1 661 -1 009 -2 034
Övriga externa kostnader -1 604 -868 -3 321 -2 072 -5 092
Personalkostnader -3 134 -2 808 -5 594 -4 767 -9 321
Avskrivningar -607 -284 -1 066 -793 -2 121
Rörelseresultat -2 782 -1 607 -4 402 -3 496 -6 625
Finansnetto 0 0 -7 0 -1
Resultat före skatt -2 782 -1 607 -4 409 -3 496 -6 626
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -2 782 -1 607 -4 409 -3 496 -6 626

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -2 549 -1 757 -3 968 -3 502 -6 322
Minoritetsintresse -233 150 -441 6 -304

Balansräkning koncernen, (kSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 271 8 847 10 138
Materiella tillgångar 86 140 110
Summa anläggningstillgångar 12 357 8 987 10 248
Omsättningstillgångar
Varulager 2 680 1 593 2 443
Övriga omsättningstillgångar 3 258 17 183 2 273
Kassa och bank 10 712 3 150 16 603
Summa omsättningstillgångar 16 650 21 926 21 319
Summa tillgångar 29 007 30 913 31 567

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 487 25 614 22 956
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 767 358 3 763
Summa eget kapital 22 254 25 972 26 719
Skulder
Avsättningar 420 250 350
Kortfristiga skulder 6 333 4 691 4 498
Summa skulder 6 753 4 941 4 848
Summa eget kapital och skulder 29 007 30 913 31 567
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2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Förändringar i eget kapital koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Eget kapital vid ingången av perioden 25 064 12 486 26 719 14 375 14 375
Nyemissioner 0 16 520 0 16 520 16 500
Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 4 000
Emissionskostnader 0 -1 427 0 -1 427 -1 530
Återköp optioner -27 0 -56 0
Periodens resultat -2 782 -1 607 -4 409 -3 496 -6 626
Eget kapital vid utgången av perioden 22 254 25 972 22 254 25 972 26 719

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 487 25 614 19 487 25 614 22 956
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 767 358 2 767 358 3 763

2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Kassaflöde koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital -2 250 -1 223 -3 343 -2 603 -4 305
Förändringar i rörelsekapital 1 214 -15 523 683 -15 533 -1 676
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 036 -16 746 -2 660 -18 136 -5 981
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 607 -1 017 -3 175 -2 199 -4 778
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27 15 094 -56 15 094 18 971
Periodens kassaflöde -2 670 -2 669 -5 891 -5 241 8 212
Likvida medel vid periodens ingång 13 382 5 819 16 603 8 391 8 391
Likvida medel vid periodens utgång 10 712 3 150 10 712 3 150 16 603
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Lund 20 augusti, 2019
Styrelsen

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

2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Resultaträkning moderbolaget, (kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Omsättning 1 755 1 361 4 392 2 467 6 511
Aktiverade utvecklingskostnader 623 650 1 355 1 234 2 764
Övriga rörelseintäkter 241 -34 251 30 323
Råvaror och förnödenheter -693 -443 -1 530 -841 -1 679
Övriga externa kostnader -1 311 -1 162 -2 848 -2 166 -5 106
Personalkostnader -2 209 -2 072 -3 857 -3 446 -6 563
Avskrivningar -605 -282 -1 063 -788 -2 114
Rörelseresultat -2 199 -1 982 -3 300 -3 510 -5 864
Finansnetto -1 0 -7 0 -1
Resultat före skatt -2 200 -1 982 -3 307 -3 510 -5 865
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -2 200 -1 982 -3 307 -3 510 -5 865

Balansräkning moderbolaget, (kSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 901 6 575 7 155
Materiella tillgångar 69 117 90
Finansiella tillgångar 7 750 1 750 7 750
Summa anläggningstillgångar 15 720 8 442 14 995
Omsättningstillgångar
Varulager 2 680 1 593 2 443
Övriga omsättningstillgångar 3 155 16 797 2 195
Kassa och bank 2 915 2 031 6 743
Summa omsättningstillgångar 8 750 20 421 11 381
Summa tillgångar 24 470 28 863 26 376

Eget kapital och skulder
Eget kapital 18 716 24 556 22 079
Skulder
Avsättningar 420 250 350
Kortfristiga skulder 5 334 4 057 3 947
Summa skulder 5 754 4 307 4 297
Summa eget kapital och skulder 24 470 28 863 26 376
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GASPOROX AKTIEN
Aktiekapital och aktien
Per den 30 juni 2019 uppgick Gasporox aktiekapital till 3 117 018 kronor med totalt 6 234 036 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 Stockholm med kortnamnet GPX.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 30 juni 2019 uppgick till 948. 

Aktieägare Antal aktier Procent
Norsk Elektro Optikk AS 2 280 900 36,6%
Å&R Carton Lund AB 419 580 6,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 272 431 4,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 160 998 2,6%
Lars Hardell 160 000 2,6%
Försäkrings AB Skandia (Depåförsäkring Skandialink) 150 168 2,4%
Märta Lewander Xu 141 000 2,3%
Marcus Kolskog 95 452 1,5%
Cheng Xu 70 000 1,1%
LDM Innovation AB 57 000 0,9%
Övriga aktieägare (938 st) 2 426 507 38,9%
Totalt 6 234 036 100,0%
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Finansiell kalender
4 november 2019  Delårsrapport januari-september 2019
   Med anledning av att Gasporox kommer presentera på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november 2019    

   ändras rapportdatum från 6 november till den 4 november 2019. 

20 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019 
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se 

Investerarbrev
Investerarbrev 1, mars 2019
Investerarbrev 2, juni 2019
Nästa investerarbrev kommer i september 2019

Event
Gasporox kommer att presentera på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november 2019. 

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

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informatio-

nen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

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 
en spännande aktie
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 attsamarbeta 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
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 
Gasporox 

§ Avtal med stor global maskinleverantör för livsmedel gällande läcktestning 
tecknas i maj. Order om 2,6 MSEK av LeakSpect-sensorer för leverans 
under tredje kvartalet 2019 erhålls i juni enligt avtalet. 

§ Årsstämma hålls 20 maj 2019 och styrelsen förstärks med ledamot Henrik 
Herlin. KPMG nyväljs som revisor med huvudansvarig auktoriserad 
revisor Jonas Nihlberg. 

§ I maj erhåller bolaget ett Europapatent för att mäta gaskoncentration i 
flexibla förpackningar. 

§ Vinnovafinansierat projekt som beviljade i mars avseende materialanalys 
startas i april. 

§ Presenterar på Aktiespararnas Aktiedag den 14 maj. 
 
 

Dotterbolaget GPX Medical  
§ GPX Medical håller årsstämma 24 april och utser Märta Lewander Xu 

som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom Mariann 
Ödegård. Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen. 

§ Vinnovafinansierat projekt som beviljades i mars avseende 
bihålediagnostik startas i april. 

 
Väsentliga händelser efter andra kvartalet 
 
Gasporox 

§ I augusti erhåller Gasporox ett Europapatent avseende kontrollmetod för 
trågförpackningar. 

 
 

Lund den 20 augusti 2019 
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 20 augusti 
2019 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, 
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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. 
 


