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GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018
Intensivt kvartal med många strategiska aktiviteter
Första kvartalet
§
§
§
§

Omsättningen uppgick till 1 106 (1 414) kSEK
Rörelseresultatet uppgick till -1 889 (- 1 288) kSEK
Kassaflödet för perioden uppgick till -2 572 (2 481) kSEK
Resultat per aktie* uppgick till -0,41 (-0,28) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under första kvartalet
§ Gasporox erhåller en order från Å&R Carton om 550 kSEK avseende
utveckling av koncept för läcktestning

§ Gasporox skriver avtal med WITT-GASETECHNIK om försäljning och
marknadsföring av Gasporox instrument GPX1500

§ Gasporox erhåller bekräftelse från Tyndall Institute, University College Cork,
att Gasporox vinner en offentlig upphandling gällande Gasporox MicroLab med dubbelsensor

§ Gasporox förstärker organisationen med Peter Åkerlund som Chief
Financial Officer (CFO)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
§ Styrelsen i Gasporox beslutar, villkorat godkännande av årsstämman, att
genomföra en företrädesemission om 16,3 MSEK till teckningskursen 9,80
SEK per aktie

§ Gasporox dotterbolag GPX Medical AB väljer in Lina Boreson och Stephan
Dymling till styrelseledamöter

Lund den 3 maj 2018
Styrelsen
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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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 3 maj 2018 kl. 08:15 CET.
____________________________________________________________________________
GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsoch läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika
teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till
200 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.
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VD, Märta Lewander Xu kommenterar
Året har inletts bra med stort fokus på kunder och
etablering av långvariga avtal, strategiskt viktiga
för Gasporox fortsatta tillväxt. Kundprojekt,
leveranser av sensorer, ny patentansökan,
kundbesök, Anugamässan med lanseringen av
GPX1500 och samarbetet med WITT är alla viktiga
delar av årets första kvartal. I tillägg har vi stärkt
organisationen i Gasporox med en Chief Financial
Officer på deltid, Peter Åkerlund, samt två nya
ledamöter till GPX Medicals styrelse, Lina Boreson
och Stephan Dymling. Samtliga har lång
erfarenhet av att utveckla bolag i tillväxt och
kommer kunna bidra till att utveckla båda
bolagen vidare.
Ett fokusområde under första kvartalet har varit
det nya området läcktestning, där vi ser en större
och större efterfrågan och där Gasporox
utvecklat en bra lösning. Denna lösning har redan
genererat flera kundprojekt och under kvartalet
erhöll vi en order på en sensor till ett kundprojekt
av Å&R Carton, värd 0,5 MSEK. Gasporox ska ta
fram ett koncept för integrerad läcktestning där
man direkt i en produktionslinje kan säkerställa
läcktester i hög hastighet. Detta kundprojekt syftar
till att integrera Gasporox läcksensor och koncept
i en in-linemaskin och blir den första i sitt slag. Inlinemaskinen ska stå färdig senare i år. Även ett
annat kundprojekt genomfördes under kvartalet
inom läcktestning och har nått fabriksvalideringstester. Resultaten var goda och processen för att
integrera sensorn pågår nu och nästa projektsteg
är beställt. Båda partnerna är nöjda med hur
projektet fortskrider och diskussioner förs hur
samarbetet skall tas till nästa steg.
Mätinstrumentet GPX1000 har uppgraderats till
GPX1500 och har detta första kvartal nylanserats.
Vi har nu valt att distribuera produkten genom en
stor erkänd marknadsaktör inom denna bransch,
tyska WITT-GASETECHNIK. De lanserar produkten
under eget namn, OxyBeam, märkt med texten

”WITT powered by Gasporox”. Detta är en
kvalitetsstämpel för Gasporox teknik och produkt
och ger oss möjlighet att nå ut brett och bygga
vårt varumärke vidare. Lanseringen har redan
genererat ett antal ordrar samt uppmärksamhet
och förfrågningar från andra maskintillverkare.
Ett annat viktigt arbete som skett under detta
kvartal är planering och analys av finansieringen
för att bygga GPX Medical samt Gasporox vidare.
Styrelsen i Gasporox har valt att föreslå för
årsstämman att besluta om en företrädesemission
med syfte att finansiera utvecklingen av GPX
Medicals applikationer inom medicinsk diagnostik
samt vidareutvecklingen av Gasporox teknologi till
nya användningsområden, främst läcktestning.
Dessa två områden har väldigt stora potentialer.
Marknad och försäljning
Våra marknads- och införsäljningsaktiviteter har
varit fortsatt intensiva under kvartalet och vi har
sett resultat från detta i den projekt- och
orderstock som vi har för närvarande.
Vi för en tät dialog och nära samarbete med våra
kunder, båda nya som äldre. Vi besöker dem, har
workshops samt arbetar i kundprojekt, arbetar
med löpande ärenden och nya förfrågningar från
marknaden. Under första kvartalet har till exempel
jag, tillsammans med CTO Mikael Sebesta, varit på
kundbesök i Japan samt träffat våra lokala
representanter, Techno World och Yashima. Vi har
också
haft
en
workshop
med
vår
läkemedelsintegratör hos oss i två dagar, gjorde
nya tester för nya förpackningstyper, besökte dem
för att bättre förstå hur de utvärderar våra
levererade sensorer samt supportat dem med
integrering. Vi har gjort kundbesök, tester hos
kund, testmätningar på nya förpackningstyper,
demonstrerat GPX1500 och mycket mer. I tillägg
arbetar vi löpande med att attrahera nya kunder
och har bland annat uppdaterat vår hemsida och
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tydliggjort vårt erbjudande kring läcktestning. I
slutet av mars medverkade vi med en stor
delegation på Anuga Food Tec mässan i Köln, den
stora mässan för året inom branschen. Tillsammans
med WITT lanserades då också GPX1500. Under
mässan genomförde vi många intressanta möten
som vi ser genererar nya ordrar och samarbeten
med både befintliga och nya kontakter.
Försäljningen under kvartalet har åter kommit upp
i nivå efter en lägre försäljning i fjärde kvartalet,
men ligger dock något under samma period
föregående år. Under kvartalet har Gasporox sålt
ett antal GPX1500 och sensorer samt genomfört
ett antal kundprojekt. Anledningen till att vi inte
når samma nivå som föregående års första kvartal
är att kundprojekten är pågående och inte
slutlevererade. Bidragande är också att en större
volymorder levererades under första kvartalet
2017. Motsvarande order till samma kund har
enbart dellevererats i år och större delen av
sensorordern kommer senare under året, enligt
kundens beställning.
Vi ser dock att året börjat mycket bra vi kan
fortsätta samma positiva riktning som vi såg under
2017, inte minst då vår orderstock är stark och flera
kundprojekt pågående.
GPX Medical
GPX Medical har haft ett produktivt kvartal.
Heltidsanställda CTOn sedan december 2017,
Sara Bergsten möjliggör att fler aktiviteter kan
genomföras, passande då det nya projektet
SINUSLIGHT startade i januari 2018.
EU-projektet NeoLung fortskrider och är nu inne i
en aktiv fas där instrumentbyggande och kliniska
tester står på agendan. Under kvartalet har en
förprototyp utvärderats i prekliniska studier
tillsammans
med
forskningspartnern
Lunds
Universitet och deras fysiker och kliniker.
Projektet NeoLung skulle avslutats i oktober i år,
men har nu fått godkännande för en förlängning
till och med december i år. Detta var väldigt viktigt
för att hinna få med kliniska tester på bebisar.
Orsaken
till
förlängningen
är
försenade
hårdvaruleveranser från andra projektpartners. I

NeoLung projektet har vi nu startat med att ta
fram nästa version av instrumentet, NEOLA alfa,
som blir den slutliga prototypen inom EU projektet.
I projektet SINUSLIGHT, som startade i januari 2018,
gör vi en ordentlig utvärdering om bihålediagnostik är ett affärsområde som GPX Medical
ska utveckla eller ej. Projektet som går under första
halvåret av 2018 utvärderar affärsmässig potential
samt tar fram en produktutvecklingsplan för
bihålediagnostik. Jag ser positivt på att vi
utvärderar detta intressanta område och ser
vilken potential detta har för GPX Medical. Hittills
har bihålediagnostik med GASMAS-tekniken varit
ett forskningsområde, men där GPX Medical äger
patenträttigheterna.
Interaktion med aktieägare
Jag känner mig mycket nöjd över hur bolaget
fortsätter att utvecklas och att våra huvudägare
ser potentialen, samt visar sitt förtroende genom
att vilja investera ytterligare för att finansiera
utvecklingen av GPX Medical samt satsa på det
lovande området läcktestning av Gasporox
teknologi.
Den 5 mars deltog vi på Aktiedagen i Stockholm
och vi är glada för den fina uppslutning och stora
intresse som vår monter erhöll. Det var en ständig
ström av nyfikna investerare som ville veta mer om
våra produkter och teknologi.
Glöm ej att boka in den 21 maj 17.00 då vi håller
vår årsstämma i Lund. Vi vill gärna att så många
av våra aktieägare som möjligt kommer så att vi
kan ta del av era frågor och tankar.
Inför det kommande beslutet om företrädesemissionen ser jag flera goda skäl att investera i
Gasporox. Både jag själv och många av våra
medarbetare har valt att teckna sig i emissionen
vilket jag ser väldigt positivt på.
Vårt dotterbolag GPX Medical har en väldigt stor
potential och projekten utvecklas positivt. När
GPX Medical nu går in nästa fas bibehåller
Gasporox
genom
kapitaltillskottet,
ett
majoritetsägande
och
fortsätter
bygga
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affärsområdet vidare. I Gasporox har vi produkter
som är marknadsunika och som ger en lång rad
fördelar jämfört med dagens metoder för
kvalitetstestning till en stor marknad i tillväxt. Vi har
nu etablerat oss på marknaden och har OEMavtal som genererar kontinuerlig omsättning. Med
vidare satsningar och breddning av vårt

erbjudande ser jag att vår potential vuxit
ytterligare och ser lovande på framtiden.
Jag ser fram emot att träffa er på årsstämman den
21 maj.
Märta Lewander Xu
VD

GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsoch läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika
teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till
200 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.
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Kommentarer till första kvartalet
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 första kvartalet uppgick till 1 106 (1 414) kSEK. Att denna är 308 kSEK lägre än
samma kvartal föregående år är en kombination av att kundprojekten är pågående och inte
slutlevererade samt att en större volymorder, som levererades under första kvartalet 2017, enbart
dellevererats under första kvartalet i år till denna kund. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick
till 1 075 (761) kSEK, vars ökning med 314 kSEK motsvaras av ökningen av övriga externa kostnader,
som uppgick till -1 204 (-915) kSEK, för samma period. Personalkostnaderna, som ökat något jämfört
med föregående år, uppgick under kvartalet till -1 959 (-1 844) kSEK som ett resultat av de
resursförstärkningar av organisationen som gjordes under förra året. Kostnaderna i bolaget har
överlag ökat som ett resultat av den fortsatta expansionsstrategi som genomförs. Som ett resultat
av detta blev rörelseresultatet för kvartalet lägre jämfört med samma period föregående år, -1 889
(-1 288) kSEK.

Kassaflöde och investeringar

Första kvartalets kassaflöde blev -2 572 (2 481) kSEK.
Investeringarna under kvartalet uppgick till 1 182 (943) kSEK och avser till största delen aktivering
av utvecklingskostnader men även utgifter för patent.

Finansiell ställning

Jämfört med samma period föregående år uppgick soliditeten den 31 mars 2018 till 75 (87) procent
och det egna kapitalet 12 485 (18 471) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 5 819 (13 481)
kSEK.
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Nyckeltal
Koncernen

2018-01-01

2017-01-01

2017-01-01

-2018-03-31

-2017-03-31

-2017-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

1 106

1 414

5 031

Rörelseresultat (kSEK)

-1 889

-1 288

-5 384

Likvida medel (kSEK)

5 819

13 481

8 391

Kassaflöde (kSEK)

-2 572

2 481

-2 609

Eget kapital (kSEK)

12 485

18 471

14 374

2,73

4,04

3,14

Nettoomsättning (kSEK)

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)
Soliditet (%)
Balansomslutning (kSEK)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Antal utestående aktier vid periodens slut

75

87

74

16 723

21 120

19 329

163

560

210

4 571 628

4 571 628

4 571 628

-0,41

-0,28

-1,18

4 571 628

4 571 628

4 571 628

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 2017 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas
till koncernens årsredovisning 2017. 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 2017. 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.
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Finansiella rapporter i sammandrag
Resultaträkning koncernen
(kSEK)
Omsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

2018-01-01
-2018-03-31
3 mån
1 106
1 075
0
-398
-1 204
-1 959
-509
-1 889
0
-1 889
0
-1 889

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
1 414
761
177
-592
-915
-1 844
-289
-1 288
0
-1 288
0
-1 288

2017-01-01
-2017-12-31
12 mån
5 031
4 258
476
-1 852
-3 882
-7 811
-1 604
-5 384
0
-5 384
0
-5 384

-1 745
-144

-1 164
-124

-5 134
-250

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

8 115
149
8 264

5 199
143
5 342

7 429
162
7 591

1 813
827
5 819
8 459
16 723

1 164
1 134
13 481
15 779
21 121

1 638
1 709
8 391
11 738
19 329

12 177
308
12 485

17 389
1 082
18 471

13 766
609
14 375

150
4 088
4 238
16 723

41
2 609
2 650
21 121

150
4 804
4 954
19 329

Balansräkning koncernen
(kSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse
Summa eget kapital
Skulder
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändringar i eget kapital koncernen
(kSEK)
Eget kapital vid ingången av perioden
Nyemissioner
Emissionskostnader
Periodens resultat
Eget kapital vid utgången av perioden

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse

Kassaflöde koncernen
(kSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång

2018-01-01
-2018-03-31
3 mån
14 374
0
0
-1 889
12 485

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
16 759
3 000
0
-1 288
18 471

2017-01-01
-2017-12-31
12 mån
16 759
3 000
0
-5 384
14 375

12 177
308

17 389
1 082

13 766
609

2018-01-01
-2018-03-31
3 mån

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån

2017-01-01
-2017-12-31
12 mån

-1 380
-10
-1 390
-1 182
0
-2 572
8 391
5 819

-999
1 423
424
-943
3 000
2 481
11 000
13 481

-3 671
2 570
-1 101
-4 508
3 000
-2 609
11 000
8 391
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Resultaträkning moderbolaget
(kSEK)
Omsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

2018-01-01
-2018-03-31
3 mån
1 106
584
64
-398
-1 004
-1 374
-506
-1 528
0
-1 528
0
-1 528

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
1 414
761
177
-592
-882
-1 567
-289
-978
0
-978
0
-978

2017-01-01
-2017-12-31
12 mån
5 180
2 802
476
-1 852
-3 651
-6 119
-1 597
-4 761
1
-4 760
0
-4 760

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

6 095
124
1 750
7 969

4 403
143
1 750
6 296

5 801
136
1 750
7 687

1 813
848
4 108
6 769
14 738

1 164
1 122
10 723
13 009
19 305

1 638
1 737
5 857
9 232
16 919

11 444

16 754

12 972

150
3 144
3 294
14 738

41
2 510
2 551
19 305

150
3 797
3 947
16 919

Balansräkning moderbolaget
(kSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Lund 3 maj, 2018
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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GASPOROX aktien
Aktiekapital och aktien
Per den 31 mars 2018 uppgick Gasporox aktiekapital till 2 285 814,10 kronor med totalt 4 571 628
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 29 mars 2018 uppgick till 997.
Aktieägare

Antal aktier

Procent

Norsk Elektro Optikk AS

1 672 660

36,6%

Å&R Carton Lund AB

307 692

6,7%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

119 080

2,6%

Nordnet Pensionsförsäkring

123 931

2,7%

Märta Lewander Xu

103 400

2,3%

Skandia Försäkring

92 498

2,0%

Marcus Kolskog

70 000

1,5%

Magnus Karnsund

49 231

1,1%

Kim Karlsson

35 771

0,8%

LDM Innovation AB

34 000

0,7%

Övriga aktieägare (ca 990 st)

1 963 365

42,9%

Totalt

4 571 628

100,0%
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Finansiell kalender
21 maj 2018
21 augusti 2018
8 november 2018
20 februari 2019

Årsstämma 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Delårsrapport januari-september 2018
Bokslutskommuniké 2018

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se.

Certified adviser
Gasporox certified adviser är FNCA Sweden AB.

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 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 08:15 CET.

GASPOROX
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GASPOROX AB (PUBL)
Maskinvägen 1
227 30 Lund
Tel. 046-540 50 40
www.gasporox.se
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