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Pressmeddelande 
Lund 2020-02-25 
 

GASPOROX AB (publ) 

Bokslutskommuniké januari – december 2019 
 
Årlig omsättning upp 62% 

  
Helåret 
§ Omsättningen uppgick till 10 204 (6 286) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -8 236 (-6 625) kSEK 
§ Kassaflödet uppgick till 1 077 (8 212) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -1,32 (-1,21) SEK före utspädning 

*Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (5 459 764) st. 
 

§ Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 
 
Fjärde kvartalet 
§ Omsättningen uppgick till 1 045 (2 052) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -3 413 (-1 856) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till 9 076 (-2 449) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,55 (-0,30) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st. 
 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
§ Gasporox erhåller order om 3,7 MSEK 

I december erhåller Gasporox en order om 3,7 MSEK av en samarbetspartner i 
centrala Europa som är specialister på läkemedelsinspektion. 

§ Gasporox tar in 13,7 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare 
Efter förfrågan från Fårö Capital om att investera i Gasporox beslutar Gasporox 
styrelse att genomföra en riktad emission om 623 403 aktier utifrån bemyndigandet 
som gavs vid årsstämman i maj 2019 samt att kalla till en extra bolagsstämma. 
Den 10 december håller Gasporox extra bolagsstämma där det beslutas om 
ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier. Båda emissionerna riktas till Fårö 
Capital AB till 80% och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20%. 
Bolaget tillförs nytt kapital om 13 715 kSEK före emissionskostnader. De 
nyemitterade aktierna registrerades den 10 respektive 16 januari 2020. 

§ I oktober blir Gasporox dotterbolag GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda 
utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator. 

§ Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober 
Vid en extra bolagsstämma i oktober beslutar stämman att erbjuda aktier till 
nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical. Sju personer, fyra anställda och tre 
styrelsemedlemmar, accepterar erbjudandet och efter försäljningen av aktier går 
Gasporox ägande i GPX Medical från 60,0 till 53,3%. Gasporox tillförs likvid om 
866 kSEK. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
§ Gasporox erhåller order om 850 kSEK  

I januari erhåller Gasporox en order om 850 kSEK från japansk samarbetspartner 
inom livsmedelsinspektion. 

§ Information om årsstämma och valberedningen publiceras 
Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, 
kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund. Valberedningen inför 
årsstämman 2020 består av: 
§ Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS 
§ Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB 
§ Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB 

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
Lund den 25 februari 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 är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 
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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• Omsättningen uppgick till  1 045 (2 052) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 413 (-1 856) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 9 076 (-2 449) kSEK
• Likvida medel var 17 681 (16 603) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,55 (-0,30) SEK före utspädning

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

ÅRLIG OMSÄTTNING UPP 62% 

• Omsättningen uppgick till 1 041 (2 060) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 451 (-1 341) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 10 435 (-1 876) kSEK
• Likvida medel var 12 326 (6 743) kSEK

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport fjärde kvartalet

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

Sammanfattning av koncernens delårsrapport fjärde kvartalet

• Omsättningen uppgick till 10 204 (6 286) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -8 236 (-6 625) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 1 077 (8 212) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -1,32 (-1,21) SEK före utspädning

                 *Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 6 234 036 (5 459 764) st.     
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Sammanfattning av koncernens delårsrapport 12 månader

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport 12 månader

• Omsättningen uppgick till 10 281 (6 511) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -5 629 (-5 864) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 5 583 (886) kSEK

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3%
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Gasporox 
• Gasporox erhåller order om 3,7 MSEK

I december erhåller Gasporox en order om 3,7 MSEK av en samarbetspartner i centrala Europa som är specialister på läkemedels-                                               
inspektion.

• Gasporox tar in 13,7 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare
Efter förfrågan från Fårö Capital om att investera i Gasporox beslutar Gasporox styrelse att genomföra en riktad emission om 623 403 aktier   
utifrån bemyndigandet som gavs vid årsstämman i maj 2019 samt att kalla till en extra bolagsstämma. Den 10 december håller Gasporox 
extra bolagsstämma där det beslutas om ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier. Båda emissionerna riktas till Fårö Capital AB till 80% 
och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20%. Bolaget tillförs nytt kapital om 13 715 kSEK före emissionskostnader. De nyemit-
terade aktierna registrerades den 10 respektive 16 januari 2020.

Dotterbolaget GPX Medical
• I oktober blir GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda utvecklingsprogram Scale Up samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe 

Incubator.
• Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober

Vid en extra bolagsstämma i oktober beslutar stämman att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical. Sju personer, fyra 
anställda och tre styrelsemedlemmar, accepterar erbjudandet och efter försäljningen av aktier går Gasporox ägande i GPX Medical från            
60,0 till 53,3%. Gasporox tillförs likvid om 866 kSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

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 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             
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 17 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 noterades i oktober 2016 på Nasdaq First North Stockholm.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
Gasporox 

• Gasporox erhåller order om 850 kSEK 

I januari erhåller Gasporox en order om 850 kSEK från japansk samarbetspartner inom livsmedelsinspektion.

• Information om årsstämma och valberedningen publiceras 

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.  Valbe-
redningen inför årsstämman 2020 består av:

• Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
• Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB
• Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

Steg för steg går Gasporox från klarhet till klarhet och utveck-
las väl och enligt Gasporox plan. Produkterna ligger rätt i tiden 
och det finns en ökad efterfrågan på marknaden. Med tydliga 
strategier, mål och satsningar når vi våra milstolpar och mål vil-
ket Gasporox under 2019 återigen visade. Försäljningsmässigt 
blir 2019 det starkaste året hittills för Gasporox. Året levererar 
försäljning på över 10 MSEK vilket är en ökning om 62% jämfört 
med föregående år. Två av årets kvartal slår försäljningsrekord. 
Det fjärde kvartalet har något svagare försäljningssiffror, men 
en god orderingång som en följd av strategiska kundlansering-
ar under kvartalet. 

Kvartalet Q4 2019 lanserade tre av Gasporox kunder för första 
gången sin lösning med Gasporox teknik integrerad vid tre oli-
ka mässor, inom de tre olika marknadssegmenten; läkemedel, 
livsmedel och dryck. Bakom detta viktiga steg ligger kundpro-
jekt som nu nått milstolpen för en integrerad lösning redo att 
presenteras för slutanvändarna. Produkterna fick gott mottag-
ande av marknaden och vi ser redan nu ökad orderingång till 
följd av dessa lanseringar, särskilt på den japanska marknaden, 
där samarbetet nu fördjupas och det breddas till fler marknads-
segment och förpackningstyper.

Under kvartalet välkomnar vi även Fårö Capital samt deras 
investeringschef Emanuel Eriksson som nya storägare vilket re-
aliserades genom en riktad emission till en marknadsvärdering 
med premium. Detta gav ett kapitaltillskott till Gasporox om 
13,7 MSEK men även engagerade och aktiva ägare. 

Kvartalet har också fokuserat på att bygga en bra orderingång 
för 2020 och göra produktion redo för en uppskalning. Paral-
lellt förbereds GPX Medical inför ett kapitaliseringsprojekt och 
under kvartalet höll GPX Medical en fristående presentation vid 
en aktiedag i Göteborg den 4 november 2019. 

2019 är året då Gasporox får starkare fäste på marknaden och 
Gasporox läcktestningskoncept för livsmedelsförpackningar 
når en bredare marknad genom en stor global avtalskund som 
tecknas under året. Gasporox produkt LeakSpect CO2 blir där-
med en standardprodukt i portföljen och arbetet med att flytta 
produkten till serieproduktion har genomförts under året. 
Vidare noteras att tekniken nått ett marknadsgenombrott på 
läkemedelssegmentet där tekniken nu funnits ett antal år, den 
har nått en mognad, är väl testad och finns nu omnämnd i re-
gelverk som den rekommenderade metoden. Denna milstolpe 
innebär att fler och fler aktörer inom läkemedelsinspektion av 
vialer nu efterfrågar vår teknik och produkt. Vialmarknaden är 
en växande och stor marknad. Det finns idag endast ett fåtal le-
verantörer av laserinspektion för vialer och Gasporox anser sig 
ha den främsta positionen.  Vi är i nuläget begränsade att kun-
na leverera till fler aktörer på läkemedelsmarknaden i volym då 
vi idag har ett exklusivt avtal fram till september 2021 med en 
mångårig kund. Därefter kommer vi kunna leverera till samtliga 
intresserade kunder på den globala marknaden. Under 2019 
har arbetet  därför påbörjats med att positionera oss inför en 
sådan expansion inom läkemedelssidan, ett arbete som kom-
mer fortsätta under 2020. Vi förser redan nu ytterligare aktörer 
med vår teknik och vi arbetar mot att efter september 2021 
kunna leverera i volym. Typiskt tar en kundresa 12–24 månader 
så viktigt är att redan nu påbörja samarbete med rätt aktörer.

Vidare var 2019 året då Gasporox första dryckessensorer såldes 
till ett antal aktörer. Dessa integreras nu och utvärderas av våra 
kunder. Den nyutvecklade trågsensorn har nått marknadstes-
ter, med tester hos potentiella kunder. Här har vi valt att inte 
ingå något exklusivt avtal utan arbetar istället med ett antal 
aktörer för att integrera denna produkt i deras linjer. Denna 
generella trend att sälja sensorer styckvis istället för genom 
djupa exklusiva avtal är en utveckling vi ser mer av, vilket ger 
oss större möjligheter för framtiden.
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GPX Medical, Gasporox delägda dotterbolag, utvecklades 
under 2019 från en integrerad del i Gasporox till ett fristående 
bolag med egen ledning och team, nu redo för att stå på egna 
ben. Förutom organisation och bolagsbyggande har teknikut-
vecklingen pågått i nära samarbete med kliniker och samar-
betspartners, där flera pre-kliniska studier har genomförts med 
goda resultat. Under 2018 genomförde ägarna Gasporox och 
Norsk Elektro Optikk ett aktieägartillskott i syfte att finansiera 
tvåårsperioden 2019-2020 för att lägga grunden för ett lång-
siktigt fristående bolag redo för egen kapitalisering. Redan nu 
konstaterar vi att GPX Medical utvecklats väl och är redan redo 
för att påbörja ett kapitaliseringsprojekt, med huvudspår note-
ring där Gasporox styrelse just nu utvärderar möjligheten att 
dela ut sitt innehav till Gasporox ägare. 

Materialanalys som nytt applikationsområde utvärderas 
genom en Vinnova-delfinansierad förstudie som pågår fram 
till sommaren 2020. Materialanalys är en ny tillämpning för 
Gasporox men ses ha en stor potential och är tillämpbar med 
vår teknologi. Utifrån resultaten från förstudien kommer sty-
relsen besluta hur man ska gå vidare med denna tillämpning. 
Det finns ett kundintresse och systemet som levererades 
vid årsskiftet 2018/2019 till en känd svensk läkemedelsaktör 
(pressmeddelande 2018-06-28) utvärderas fortsatt och en ge-
mensam publikation har skrivits.  

Fokus framåt för Gasporox är ökad försäljning på förpack-
ningsmarknaden och vidare marknadspenetration. Sensorer 
för läkemedelsinspektion och för läcktestning av livsmedel 
finns idag som standardprodukt hos Gasporox och ytterligare 
tillväxt för dessa ses. Vidare ses de nyutvecklade produkterna 
för dryck och tråg nå marknaden genom integrationsprojekt. 
Efter ett år där vi satsat på att nå nya segment och utvecklat 
dedikerade sensorer ser vi behov av att stärka vår instrument-
portfölj. Genom återkoppling från marknaden har vi sett att 
det också finns behov för mätinstrument som mäter för vissa 

specifika förpackningstyper vilket dagens GPX1500 system 
inte hanterar. Under 2020 genomför vi därför en satsning på 
vår GPX1500-serie som innebär att den får modeller som klarar 
av andra förpackningsformat och då även läkemedelsförpack-
ningar. Vi ser att instrument är ett viktigt komplement till vårt 
sensorerbjudande och en del i införsäljningen och framgången 
i att nå marknaderna med tekniken. Det blir viktigt för vidare 
expansion inom läkemedelssegmentet. 

Gasporox produkt och lösning ligger rätt i tiden. Säker pro-
duktion, hållbar industri och innovation är några av de globala 
mål i Agenda 2030 som Gasporox bidrar till att uppnå. Genom 
vår teknik och produktportfölj löser vi ett stort problem gällan-
de kvalitetskontroll av varor förpackade i skyddande atmosfär. 
Denna packteknik har lyfts fram som en avgörande lösning 
för att minska svinnet av livsmedel. Enligt en rapport av FN:s 
klimatpanel IPCC står idag livsmedelsindustrin för 25% av de 
globala växthusgasutsläppen. Vidare rapporteras att ca 1/3 av 
all producerad mat inte når konsumenten. Att producera säkert 
och hållbart där producerade varor når ut till oss konsumenter 
med god kvalitet är därför centralt för ett hållbart samhälle. 
Gasporox är en del av denna kedja och vårt mål är att alla varor 
som packas med skyddande atmosfär ska vara testade med 
Gasporox teknik. Steg för steg rör vi oss mot det målet och vi 
tackar er alla som är med och gör detta med oss. Gasporox 
fokus är förpackningsinspektion, där möjligheterna är enorma 
och ska tas tillvara på. 

Vi ser fram emot 2020 och siktar på en fortsatt stark tillväxt, 
ökad försäljning inom samtliga marknadssegment samt 
en framgångsrik instrumentsatsning. Fokusering är nyck-
elordet och genom att låta de två bolagen Gasporox och                                          
GPX Medical fokusera på sina respektive områden kommer 

bolagen nå oanade höjder.

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

Omsättning och resultat
Omsättningen för helåret uppgick till 10 204 (6 286) kSEK och under fjärde kvartalet 1 045 (2 052) kSEK. Koncernen ökade omsättningen under 
året med 62%, med ökade leveranser främst till läkemedels- och livsmedelsindustrin. Övriga rörelseintäkter var för helåret 1 585 (830) kSEK och 
i kvartalet 669 (300) kSEK, varav merparten kom från två statliga Vinnovautvecklingsbidrag gällande förstudie för materialanalys i Gasporox och 
bihålediagnostik i GPX Medical.

Moderbolaget har viss försäljning av tjänster till dotterbolaget, vilket gör att moderbolagets omsättning är högre än koncernens för räkenskapsåret 
2019.

Koncernen har fortsatt den planerade expansionsstrategi som beslutades i samband med förra årets nyemission, vilket har inneburit ökade kost-
nader, särskilt genom satsningar i GPX Medical. Personalkostnaderna uppgick för helåret till -11 150 (-9 321) kSEK och för kvartalet -3 136 (-2 456) 
kSEK. Övriga externa kostnader uppgick till -6 710 (-5 092) kSEK för helåret och -1 679 (-1 698) kSEK för fjärde kvartalet. Kostnadsökningarna beror 
främst på nyrekryteringar i GPX Medical samt ökade kostnader för externa utvecklingskonsulter. 

De kostnadsökningar som kommer från expansionsstrategin innebar negativt rörelseresultat i koncernen, för helåret -8 236 (-6 625) kSEK samt för 
fjärde kvartalet -3 413 (-1 856) kSEK. 

Kassaflöde och investeringar
Årets kassaflöde var positivt med anledning av beslutade nyemissioner och uppgick för helåret till 1 077 (8 212) kSEK och för kvartalet 9 076                 
(-2 449) kSEK.

Investeringarna under året var 6 013 (4 478) kSEK och för kvartalet 1 694 (1 512) kSEK. Dessa avser till största delen aktivering av utvecklingskost-
nader men även utgifter för nya patent.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten kommer i huvudsak från de riktade emissioner som beslutades i november och december 2019 som ska 
tillföra netto kapital om 13 681 kSEK, varav 10 938 kSEK har inbetalats i kvartal fyra (resterande inbetalades i januari 2020). Försäljningen av aktier 
till nyckelpersoner i GPX Medical har tillfört 866 kSEK. Tillskottet från finansieringsverksamheten från föregående år 2018 kom i huvudsak från den 
i juni 2018 avslutade företrädesemissionen.

Finansiell ställning
Soliditeten har stärkts med de nyemissioner som beslutats och uppgick den 31 december 2019 till 83 (85) procent och det egna kapitalet hänförligt 
till moderbolagets ägare var 29 423 (22 956) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 17 681 (16 603) kSEK. 

FINANSIELL UTVECKLING
- kommentarer till fjärde kvartalet

3



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

  
7

NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella                                  
rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot de 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.

-2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

Koncernen 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 1 045 2 052 10 204 6 286

EBITDA (kSEK) -2 660 -1 149 -5 789 -4 504

Rörelseresultat (kSEK) -3 413 -1 856 -8 236 -6 625

Likvida medel (kSEK) 17 681 16 603 17 681 16 603

Kassaflöde (kSEK) 9 076 -2 449 1 077 8 212

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 29 423 22 956 29 423 22 956

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 4,72 3,68 4,72 3,68

Soliditet (%) 83 85 83 85

Balansomslutning (kSEK) 39 789 31 567 39 789 31 567

Kassalikviditet (%) 387 420 387 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 6 234 036 6 234 036 6 234 036 5 459 764

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,55 -0,30 -1,32 -1,21

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

2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

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

Omsättning 1 045 2 052 10 204 6 286

Aktiverade utvecklingskostnader 1 359 1 497 4 966 4 827

Övriga rörelseintäkter 669 300 1 585 830

Råvaror och förnödenheter -918 -844 -4 684 -2 034

Övriga externa kostnader -1 679 -1 698 -6 710 -5 092

Personalkostnader -3 136 -2 456 -11 150 -9 321

Avskrivningar -753 -707 -2 446 -2 121

Rörelseresultat -3 413 -1 856 -8 236 -6 625
Finansnetto 0 -1 -7 -1

Resultat före skatt -3 413 -1 857 -8 242 -6 626
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -3 413 -1 857 -8 242 -6 626
0

Hänförligt till: 0

Moderföretagets aktieägare -2 995 -1 651 -7 166 -6 322

Minoritetsintresse -418 -206 -1 076 -304

Balansräkning koncernen, (kSEK) 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 13 753 10 138

Materiella tillgångar 61 110

Summa anläggningstillgångar 13 815 10 248
Omsättningstillgångar
Varulager 1 993 2 443

Övriga omsättningstillgångar 6 301 2 273

Kassa och bank 17 681 16 603

Summa omsättningstillgångar 25 974 21 319
Summa tillgångar 39 789 31 567

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 423 22 956

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 544 3 763

Summa eget kapital 32 967 26 719
Skulder
Avsättningar 620 350

Kortfristiga skulder 6 201 4 498

Summa skulder 6 821 4 848
Summa eget kapital och skulder 39 789 31 567
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FINANSIELLA 
RAPPORTER I SAMMANDRAG

2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

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

Eget kapital vid ingången av perioden 21 834 28 596 26 719 14 375

Nyemissioner 13 715 -20 13 715 16 500

Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 0 4 000

Emissionskostnader -34 0 -34 -1 530

Återköp optioner 0 0 -56 0

Försäljnng akiter i dotterbolag 866 866

Periodens resultat -3 413 -1 857 -8 242 -6 626

Eget kapital vid utgången av perioden 32 967 26 719 32 967 26 719

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 423 22 956 29 423 22 956

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 544 3 763 3 544 3 763

2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -2 390 -876 -5 526 -4 305

Förändringar i rörelsekapital 1 356 -41 869 -1 676

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 034 -917 -4 657 -5 981
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 694 -1 512 -6 013 -4 778

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 804 -20 11 748 18 971

Periodens kassaflöde 9 076 -2 449 1 077 8 212
Likvida medel vid periodens ingång 8 605 19 052 16 603 8 391

Likvida medel vid periodens utgång 17 681 16 603 17 681 16 603
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Lund 25 februari, 2020
Styrelsen

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

2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

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

Omsättning 1 041 2 060 10 281 6 511

Aktiverade utvecklingskostnader 818 982 2 708 2 764

Övriga rörelseintäkter 347 293 1 204 323

Råvaror och förnödenheter -679 -750 -4 258 -1 679

Övriga externa kostnader -1 132 -1 634 -5 467 -5 106

Personalkostnader -2 094 -1 587 -7 658 -6 563

Avskrivningar -752 -705 -2 440 -2 114

Rörelseresultat -2 451 -1 341 -5 629 -5 864
Finansnetto 0 -1 -7 -1

Resultat före skatt -2 451 -1 342 -5 636 -5 865
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -2 451 -1 342 -5 636 -5 865

Balansräkning moderbolaget, (kSEK) 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 332 7 155

Materiella tillgångar 48 90

Finansiella tillgångar 6 884 7 750

Summa anläggningstillgångar 15 264 14 995
Omsättningstillgångar
Varulager 1 993 2 443

Övriga omsättningstillgångar 5 904 2 195

Kassa och bank 12 326 6 743

Summa omsättningstillgångar 20 222 11 381
Summa tillgångar 35 487 26 376

Eget kapital och skulder
Eget kapital 30 067 22 079
Skulder
Avsättningar 620 350

Kortfristiga skulder 4 799 3 947

Summa skulder 5 419 4 297
Summa eget kapital och skulder 35 487 26 376
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GASPOROX AKTIE
Aktiekapital och aktien
Per den 31 december 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. 

I november 2019 beslutade Gasporox styrelse att genomföra riktad emission om 623 403 aktier, och 10 december höll Gasporox extra bolagsstämma 
där det beslutades om ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier. Båda emissionerna riktades till Fårö Capital AB till 80% och Fårö Capitals inves-
teringschef Emanuel Eriksson till 20%. De nyemitterade aktierna registrerades 10 respektive 16 januari 2020, och finns således inte med i nedanstående 
tabell över aktieägare per 31 december 2019.

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

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 31 december 2019 uppgick till  990. 

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 306 525 4,9%

Skandia Försäkrings (Depåförsäkring Skandialink) 167 794 2,7%

Lars Hardell 160 000 2,6%

Märta Lewander Xu 141 000 2,3%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 119 734 1,9%

Marcus Kolskog 95 452 1,5%

Cheng Xu 70 000 1,1%

LDM Innovation AB 57 000 0,9%

Övriga aktieägare (980 st) 2 416 051 38,8%

Totalt 6 234 036 100,0%
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Finansiell kalender
25 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019
8 april 2020  Årsredovisning 2019
28 april 2020  Delårsrapport 1 2020
4 maj 2020  Bolagsstämma 
25 augusti 2020  Delårsrapport 2 2020
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 våren 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, 08-528 00 399, info@fnca.se. 

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

Årsstämma 2020
Gasporox årsstämma kommer att hållas måndagen den 4 maj 
2020, kl. 16.30 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om 
begäran har inkommit till styrelsen senast den 23 mars 2020.

Styrelsen kan kontaktas per e-post på info@gasporox.se eller med 
vanlig post på adress;

Gasporox AB (publ)
Att: Styrelsen
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Valberedningen 
Valberedningen inför årsstämman 2020 består av;
• Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
• Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB
• Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till 
valberedningen per e-post på adress info@gasporox.se, eller med vanlig 
post på adress;

Gasporox AB (publ)
Att: Valberedningen
Maskinvägen 1
227 30 Lund 

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig 
omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2020.
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@Gasporox
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    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

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 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 förpackningsteknologin tjänar sitt syfte. Detta tjänar vi alla på i slutändan. 

Följ oss på instagram, twitter och facebook, @gasporox


