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“2020 är ett år som kommer att gå till historien genom Coronapandemin, där 
spelplanen förändrades på ett oförutsägbart sätt. Summerar vi året blir resultatet 
att vi går starka ur denna period och lyckas genom strategiska satsningar, en bra 
produkt och reellt marknadsbehov ändå fortsatt visa en tillväxt trots omvärldens 
utmaningar. ”
                                                                                VD Märta Lewander Xu

ÅRLIG OMSÄTTNING UPP 21%
Q4
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KORT OM GASPOROX

ÅRLIG OMSÄTTNING UPP 21%
- TILLVÄXT GENOM FOKUSERADE SATSNINGAR TROTS GLOBAL PANDEMI

• Omsättningen uppgick till 5 484 (1 041) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 52 (-2 451) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 15 893 (10 434) kSEK
• Likvida medel var 24 229 (12 326) kSEK 
• Resultat per aktie *) uppgick till 0,01 (-0,39) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 529 786 (6 234 036)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartalet

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

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

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

Grunden i Gasporox är en laserteknologi utvecklad på Lunds Universitet där huvudapplikationen är förpackningskontroll. Gasporox grundade 2016 
dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar med utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) 
delades ut till Gasporox aktieägare i  augusti 2020.

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

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

• Omsättningen uppgick till 12 453 (10 281) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 361 (-5 629) kSEK
• Kassaflödet uppgick till 11 903 (5 583) kSEK
• Resultat per aktie *) uppgick till -0,57 (-0,90) SEK före utspädning 

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 703 632  (6 234 036)

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 12 månader

Gasporox AB (publ) delade ut samtliga sina aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon 
koncernredovisning. Bokslutskommunikéns finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).
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VIKTIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET
• Riktad emission till Gobia Enterprises AB

Efter intresse från Gobia Enterprises beslutar styrelsen i Gasporox den 7 oktober att genomföra en riktad emission till Gobia Enterprises AB. Gobia ses 
som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin. Efter genom-
förande och fullteckning av emissionen har bolaget tillförts 15,4 MSEK före emissionskostnader utifrån bemyndigandet som gavs vid årsstämman i 
maj 2020.

• Per Nyström utses till ny ordförande i Gasporox
Den 15 oktober utses Per Nyström till ny styrelseordförande i Gasporox. Bakgrunden till beslutet är att Tore Gimse meddelar att han på egen begäran 
avgår som styrelseordförande i Gasporox efter att tidigare ha lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS, som är huvudägare i Gasporox. Tore 
Gimse sitter kvar som ledamot i styrelsen för Gasporox. Per Nyström har suttit i Gasporox styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet från förpack-
ningsindustrin som bland annat VD inom AR Packaging koncernen. Vidare meddelar Tore Gimse den 16 december att han lämnar sitt uppdrag som 
styrelseledamot. Styrelsen beslutar att adjungera Jan-Erik Smith, en av ägarna bakom Gobia Enterprises AB, till styrelsen fram till nästa bolagsstämma 
i maj 2021.

• Ändrade villkor för teckningsoptioner
Gasporox styrelse beslutar den 23 oktober om ändrade villkor för teckningsoptionerna i serien TO 2018/2021 efter utdelningen av aktierna i                               
GPX Medical i enlighet med avtal. Ny teckningskurs sätts till 15,74 kronor samt att antal aktier som varje teckningsoption berättigar till uppdateras till 
1,19 stycken. 

• Gasporox erhåller order om 3,1 MSEK
Gasporox erhåller i november en order på sensorer om 3,1 MSEK från maskintillverkare i livsmedelsindustrin. Sensorerna integreras av kunden till         
automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen. 

• Ordförande och ledamot förvärvar aktier av VD
Flera styrelseledamöter har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför börsen. Säljare av posten är två anställda i 
Gasporox, inkluderande VD Märta Lewander Xu. Priset var ett vägt snitt av börshandlade aktiepriser av ett antal dagar under november 2020.

• Gasporox erhåller order om 3,6 MSEK
I december erhåller Gasporox en order om 3,6 MSEK som avser tidigare avtalad volym. 2016 tecknades ett globalt leveransavtal tillsammans med 
en samarbetspartner i Centraleuropa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,6 MSEK för 
leverans under 2021.

• Valberedningen i Gasporox utsedd 
Vid årsstämman den 4 maj 2020 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största               
aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2021 består av: 

• Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB och ordförande i valberedningen
• Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
• Jan G Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB

• Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar
Gasporox får besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika 
metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär. Patentet är en del av Gasporox patentfamilj inom ”flexible packaging” 
som tidigare godkänts i Europa. 

• Gasporox erhåller innovationsbidrag från Eurostars för projektet GAINFUL
I december får Gasporox besked om ett beviljat anslag om 4,8 MSEK från Eurostars för projektet GAINFUL. Projektet syftar till att utveckla ett handhållet 
instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Projektet görs tillsammans med Norsk Elektro Optikk och nanoplus, som 
är medsökande. Projektet löper under 3 år med en total budget om ca 28 MSEK, där totalt anslag är ca 14,3 MSEK och Gasporox erhåller ca 4,8 MSEK.

FLER NYHETER UNDER KVARTALET
• Presentation på Stora Aktiedagen Digital

Den 30 november deltog Gasporox på aktiespararnas kapitalmarknadsdag, Stora Aktiedagen Digitalt, där vd Märta Lewander Xu presenterade               
bolaget. Bolagets presentationer finns att se på Gasporox hemsida.

• Investerarbrev i november 
Den 23 november publicerade Gasporox ett investerarbrev. I Investerarbrevet finns en intervju med nytillträdda ordförande Per Nyström och vd Märta 
Lewander Xu där de berättar bland annat om satsningarna på läkemedelskontroll. Vidare finns en artikel om projektet materialanalys och att detta nu 
blivit en första produktprototyp samt mer därtill.

• Julhälsning från teamet 
Den 18 december publicerar Gasporox ett kortare investerarbrev med julhälsning från teamet på Gasporox som summerar året. Investerarbreven finns 
på Gasporox hemsida.

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

2020 är ett år som kommer att gå till historien genom Coronapandemin, 
där spelplanen förändrades på ett oförutsägbart sätt. Gasporox har un-
der krisen fortsatt med sin uppsatta strategi och plan att utveckla bola-
get, men samtidigt snabbt ställt om till en ny omvärld där resor, kund-
möten och installationer på plats inte varit möjliga. Summerar vi året blir 
resultatet att vi går starka ur denna period och lyckas genom strategiska 
satsningar, en bra produkt och reellt marknadsbehov, ändå fortsatt visa 
en tillväxt trots omvärldens utmaningar. Tillväxttakten avmattas något 
som följd av pandemin och blir 21% för 2021 vilket ändå i ljuset av om-
världsläget är ett styrketecken och försäljningsmässigt Gasporox högsta 
någonsin, 12 453 kSEK. Förbättrat rörelseresultat, -4 361 (-5 629) kSEK 
med EBITDA -1 085 (-3 190) kSEK vilket är en följd av strikt kostnadskon-
troll och ett lyckosamt arbete med att öka våra produktmarginaler. 

Fjärde kvartalet blir Gasporox starkaste någonsin med försäljning om 
5 484 kSEK vilket också resulterar i positivt rörelseresultat för perioden. 
En större volymsorder samt flera instrumentleveranser av produkten 
GPX1500 Vial som lanserades i maj 2020 bidrar till det lyckade resultatet 
under sista kvartalet. Det är glädjande att positioneringen mot läkeme-
delsindustrin samt instrumentsatsningen redan ger effekt vilket syns i 
det sista kvartalet.  

Marknadens behov av Gasporox lösning är tydlig. Särskilt läkemedel-
sinspektion har belysts 2020, vilket sammanfaller väl med Gasporox 
fokusering mot detta marknadssegment, där tekniken börjar nå mognad 
och marknadsacceptans och nu är en välkänd teknik och omnämnd i 
läkemedelsregelverk, såsom regelverket USP 1207.  

Läcktestning av läkemedelsförpackningar säkerställer sterilitet, en 
självklart viktig parameter och Gasporox har här framtidsmetoden för 
detta. Idag används Gasporox metod främst för läcktestning av frystor-
kade läkemedelsvialer, så kallade lyophilized vials, och vi ser hur tekniken 
genom våra produkter nu tar sig in i ytterligare produktsegment. Under 
2021 kommer Gasporox lansera nya produkter för dels läkemedelspåsar 
(infusionspåsar) och dels läkemedelsampuller. Marknaden för infusions-
förpackningar uppskattas till 500 miljarder USD och växer med en årlig 
takt om 6%, baserat på estimeringar som gjordes innan pandemin. En 
stor växande marknad med ett tydligt behov där Gasporox har fram-
tidslösningen, visar att vår satsning mot läkemedelsindustrin är korrekt.      
Parallellt förbereder vi för vidare satsningar på livsmedelssidan, men vi 
ser att flera av de större projekten där har blivit pausade under pande-
min. Samtidigt får vi rapporter om globalt ökat fokus på livsmedelssäker-

het och trender som att kunder önskar förpackade livsmedel med lång 
hållbarhet och god kvalité vilket innebär att livsmedelsmarknaden och 
behovet för förpackningar med skyddande atmosfär förutspås växa.

Vid halvårsskiftet i juni flyttade Gasporox till nya lokaler där vi kan fort-
sätta växa och säkerställa framtida produktionskapacitet. Genom GPX 
Medical kan man se hur Gasporox lyckosamt lyckats skapa ytterligare 
värde av sin teknologi till ett eget affärsområde och bolag på ett effek-
tivt sätt, där vi också delade ut Gasporox innehav i dotterbolaget GPX 
Medical i augusti inför en särnotering. I oktober listades GPX Medicals 
lyckosamt med en överteckning om 475%. Under hösten välkomnade 
Gasporox en ny huvudägare i Gobia Enterprises AB som genom en riktad 
emission efter årsstämmans bemyndigande tillät styrelsen att emittera 
15% av aktierna till dem som en ny strategisk ägare. Gobia Enterprises AB 
har bakgrund från läkemedelsinspektion samt av att bygga långsiktiga 
bolag med entreprenöriellt driv vilket vi i Gasporox värdesätter och vi ser 
att vi tillsammans långsiktigt kan bygga bolaget. 

Med blicken framåt har vi fokus på stärkt försäljningsteam och expan-
sion, både för våra marknadssegment genom olika förpackningsformat 
men även geografiskt genom återförsäljare. Vi har gått från djupa exklu-
siva kundavtal till att idag erbjuda mer styckvis försäljning. Detta arbete 
fortsätter under 2021 och en del inkluderar att produkterbjudandet 
ska innehålla en in-linemodul för integrering istället för en sensor som 
kräver längre integrationsprojekt med maskinkunder. Genom en sådan 
produktportfölj och affärsmodellsjustering ökar vi våra produktmargina-
ler, minskar kundsupporttiden samt får möjlighet att leverera produkter 
utan installationer på plats. 

Summerar vi året blir det ett annorlunda år, men Gasporox fortsätter     
leverera och har fokuserat verksamheten mot läkemedelsinspektion 
samt bygga bolaget vidare för expansion i vår marknadsetableringsfas. 
Framtiden ligger för Gasporox. Det finns en stor marknad som växer    
kraftigt och som har ett reellt behov av Gasporox lösning. Gasporox 
byggs nu som bolag för att långsiktigt bli den aktören som kan tillgodo-
se marknadens behov och denna resa kräver tillväxt och rätt strategiska 
satsningar i rätt tid, vilket Gasporox om och om igen visar att vi kan le-
verera. Bolaget sätter höga ambitiösa mål och uppnår dessa. Det är ni 
aktieägare som gör detta möjligt och jag är glad att ni följer och delar 
denna resa med oss.
                                      
              Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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Bolaget
Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678–0093 delade ut samtliga 
sina aktier i det till 53,3 procent tidigare delägda dotterbolaget GPX Medical 
AB (publ), organisationsnummer 559069–9012, med avstämningsdag den        
26 augusti 2020. Koncernredovisning upprättas därför inte och finansiella 
data avser endast Gasporox AB (publ).

Omsättning och resultat
Omsättningen för helåret uppgick till 12 453 (10 281) kSEK och under fjärde 
kvartalet till 5 484 (1 041) kSEK. Gasporox hade en positiv försäljningsutveck-
ling under året, även om rådande pandemi har påverkat försäljningen ne-
gativt, då uppsökande kundbesök och installationer varit färre än planerat. 
Det fjärde kvartalet var försäljningsmässigt det starkaste kvartal i Bolagets 
historia, med omfattande leveranser och försäljning av system och tjänster, 
till både läkemedels- och livsmedelsindustrin. Övriga rörelseintäkter var för 
helåret 1 830 (1 204) kSEK och för kvartalet 583 (347) kSEK. 271 (726) kSEK 
kom från statligt Vinnovautvecklingsbidrag gällande förstudie för materia-
lanalys, varav 0 (245) kSEK i fjärde kvartalet. Resterande övriga intäkter rör 
vidarefaktureringar av hyror och andra kostnader som delvis är kopplade till 
bolagets flytt till nya lokalerna under sommaren. 
 
Gasporox följer fortsatt den expansionsstrategi som beslutades 2018 med 
fokus på förstärkning av resurser för teknisk utveckling. Även flytt till nya 
lokaler i Lund och noteringsprocessen för GPX Medical har inneburit mer-
kostnader under året. Personalkostnaderna uppgick för helåret till -9 578     
(-7 658) kSEK och för fjärde kvartalet till -2 805 (-2 094) kSEK. Övriga externa 
kostnader uppgick till -6 316 (-5 448) kSEK för året och för fjärde kvartalet       
-1 826 (-1 131) kSEK. 

De satsningar som gjorts i enlighet med beslutad expansionsstrategi        
innebar negativt rörelseresultat för helåret med -4 361 (-5 629) kSEK. Den 
starka försäljningen i fjärde kvartalet gav ett positivt rörelseresultat med       
52 (-2 451) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Årets kassaflöde blev positivt med anledning av genomförd nyemission 
i fjärde kvartalet, och uppgick för helåret till 11 903 (5 583) kSEK och för     
kvartalet till 15 893 (10 434) kSEK där även den starka försäljningen hade en 
positiv påverkan. 

Investeringarna under året var 5 450 (3 574) kSEK och för fjärde kvartalet         
1 741 (1 071) kSEK. Dessa avser till största delen aktivering av utvecklings-
kostnader samt utgifter för patent, men inkluderar även investeringar kopp-
lade till bolagets flytt till nya lokaler under andra och tredje kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten innebar ett kapitaltillskott om 
netto 17 995 (11 748) kSEK och kom i huvudsak från den riktade emissionen 
som genomfördes i oktober, netto 15 308 kSEK. Även nyemissionerna som 
beslutades 2019 gav ett positivt tillskott då slutlikviden på 2 743 kSEK inbe-
talades under första kvartalet 2020. 

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 31 december 2020 till 83 (85) procent och det 
egna kapitalet var 34 072 (30 067) kSEK. Likvida medel på balansdagen var                 
24 229 (12 326) kSEK.

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

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

3

FINANSIELL UTVECKLING
- Kommentarer till fjärde kvartalet
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NYCKELTAL

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens            
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rap-
porter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som 
användes i 2019 års årsredovisning, dock upprättas ingen koncernredovis-
ning efter att aktierna i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) delas ut 26 au-
gusti 2020. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning 
2019. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

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

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

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

2020-10-01
-2020-12-31

2019-10-01
-2019-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Nyckeltal 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 5 484 1 041 12 453 10 281

EBITDA (kSEK) 1 027 -1 699 -1 085 -3 190

Rörelseresultat (kSEK) 52 -2 451 -4 361 -5 629

Likvida medel (kSEK) 24 229 12 326 24 229 12 326

Kassaflöde (kSEK) 15 893 10 434 11 903 5 583

Eget kapital 34 072 30 067 34 072 30 067

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,96 4,82 3,96 4,82

Soliditet (%) 83 85 83 85

Balansomslutning (kSEK) 41 139 35 487 41 139 35 487

Kassalikviditet (%) 459 380 459 380

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 8 529 786 6 234 036 7 703 632 6 234 036

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,01 -0,39 -0,57 -0,90

Antal utestående aktier vid periodens slut 8 602 968 6 234 036 8 602 968 6 234 036
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Balansräkning, (kSEK) Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 10 284 8 332

Materiella tillgångar 270 48

Finansiella tillgångar 1 0 6 884

Summa anläggningstillgångar 10 554 15 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2 449 1 993

Övriga omsättningstillgångar 3 908 5 904

Kassa och bank 24 229 12 326

Summa omsättningstillgångar 30 585 20 222

Summa tillgångar 41 139 35 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital 34 072 30 067

Skulder

Avsättningar 931 620

Kortfristiga skulder 6 136 4 799

Summa skulder 7 067 5 419

Summa eget kapital och skulder 41 139 35 487

FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG

2020-10-01
-2020-12-31

2019-10-01
-2019-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

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

Omsättning 5 484 1 041 12 453 10 281

Aktiverade utvecklingskostnader 1 470 818 4 385 2 708

Övriga rörelseintäkter 583 347 1 830 1 204

Råvaror och förnödenheter -1 749 -679 -3 678 -4 258

Övriga externa kostnader -1 826 -1 131 -6 316 -5 448

Personalkostnader -2 805 -2 094 -9 578 -7 658

Avskrivningar -975 -752 -3 276 -2 440

Övriga rörelsekostnader -131 -1 -181 -19

Rörelseresultat 52 -2 451 -4 361 -5 629

Finansnetto 0 0 -1 -7

Resultat före skatt 51 -2 451 -4 362 -5 636

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat 51 -2 451 -4 362 -5 636
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Andelar i koncernföretag, GPX Medical AB (publ) 53,3% 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 6 884 7 750

Försäljning av aktier i dotterbolag - -866

Köp av aktier i dotterbolag 1 -

Utdelning aktier i dotterbolag -6 885 -

Summa 0 6 884

2020-10-01
-2020-12-31

2019-10-01
-2019-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

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

Eget kapital vid ingången av perioden 18 714 18 838 30 067 22 079

Nyemissioner 15 429 13 715 15 429 13 715

Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0

Emissionskostnader -123 -34 -177 -34

Återköp optioner 0 0 0 -56

Utdelning aktier i dotterbolag 0 0 -6 885 0

Periodens resultat 51 -2 451 -4 362 -5 636

Eget kapital vid utgången av perioden 34 072 30 067 34 072 30 067

2020-10-01
-2020-12-31

2019-10-01
-2019-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital 1 207 -1 639 -776 -2 927

Förändringar i rörelsekapital 1 119 1 341 134 337

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 326 -298 -642 -2 590

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 741 -1 071 -5 450 -3 574

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 308 11 803 17 995 11 748

Periodens kassaflöde 15 893 10 434 11 903 5 583

Likvida medel vid periodens ingång 8 336 1 892 12 326 6 743

Likvida medel vid periodens utgång 24 229 12 326 24 229 12 326

Tilläggsupplysningar

NOT 1 - Utdelning av aktier i dotterbolag
Gasporox har under 2020 delat ut hela sitt innehav om 53,3 % av aktierna i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) till aktieägarna. 
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Lund, 18 februari 2021
Styrelsen

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

GASPOROX AKTIE

Aktiekapital och aktien
Per den 31 december 2020 uppgick Gasporox aktiekapital till 4 301 484 kronor med totalt 8 602 968 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.

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 2020 uppgick till 1 261. 

Aktieägare Antal aktier Procent

Norsk Elektro Optikk AS 2 203 977 25,6%

Gobia Enterprises AB 1 122 126 13,0%

Fårö Capital AB 1 074 367 12,5%

AR packaging systems AB 419 580 4,9%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 266 883 3,1%

Lars Hardell 160 000 1,9%

Skandia Försäkrings (Depåförsäkring) 159 296 1,9%

Quinary investment AB 156 191 1,8%

Marcus Kolskog 102 010 1,2%

Märta Lewander Xu 101 676 1,2%

Övriga aktieägare (1251 st) 2 836 862 33,0%

Totalt 8 602 968 100,0%
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Finansiell kalender

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

Investerarbrev
Gasporox publicerar cirka fyra investerarbrev per år, nästa kommer våren 2021. 
Tidigare investerarbrev hittar du på www.gasporox.se eller via den här länken. 

Event
Gasporox presentation av Bokslutskommunikén 2020 kommer att sändas live på Gasporox facebook sida klockan 10.00. 

Gasporox deltar under flera kapitalmarknadsdagar per år, för mer information om nästa evenemang, besök vår hemsida www.gasporox.se

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

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

Årsstämma 2021
Gasporox årsstämma kommer att hållas onsdagen den 19 maj 
2021, kl. 16.30 i Bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om 
begäran har inkommit till styrelsen senast den 1 mars 2021.

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

Gasporox AB (publ)
Att: Styrelsen
Tellusgatan 13
224 57 Lund

Valberedningen 
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av;
• Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB, ordförande i valberedningen
• Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
• Jan G Smith, utsedd av Gobia Enterprises 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
Tellusgatan 13
224 57 Lund

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig 
omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2021.

http://www.gasporox.se
https://www.gasporox.se/investerarbrev/
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SOCIALA MEDIER
Gasporox har flera konton på sociala medier, där bolaget publicerar       
nyheter, vardagshändelser och annat från vår resa mot att alla förpack-
ningar i skyddad atmosfär ska kontrolleras av Gasporox sensorer. Skriv 
gärna till oss också om det finns något ni vill veta mer om. Vi finns på 
plattformarna Instagram, Facebook och Twitter.

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

Använd gärna #gasporox #investingpx #gpx  

GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS



  
12 GASPOROX

    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

GASPOROX
    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 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


