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Gasporox publicerar investerarbrev
Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar
hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox
hemsida www.gasporox.se.

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se
_______________________________________________________________________
GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- 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 grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB
(publ), som arbetar utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox
aktieägare i augusti 2020. 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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JULHÄLSNING FRÅN TEAMET PÅ GASPOROX
Nu när vi är i slutet av fjärde kvartalet och julen står för dörren,
vill vi på Gasporox passa på att skicka en varm julhälsning till er och
tacka för det gångna året. Vi har alla påverkats av coronapandemin
även detta år men med hjälp av vaccin har världen kunnat öppna
upp så smått.
Trots den rådande globala pandemin har Gasporox haft många positiva nyheter och framgångar. När vaccineringen äntligen kom igång
kunde vi börja resa igen och besöka kunder samt ställa ut på mässor.
Satsningen mot läkemedelsinspektion har varit i full fart under hösten
och börjar nu visa resultat. När exklusiviteten på läkemedelssidan
gick ut kunde vi bredda oss mot marknaden och samarbeta med
fler aktörer för in-linelösningar. Den nylanserade produkten VialArch
är en viktig del i denna strategi som gör att vi kan erbjuda en mer
generell lösning. Vi har under hösten ställt ut på 3 olika mässor samt
besökt fler därtill. Den största, CPhI Worlwide, var arenan för att
framgångsrikt lansera vår modul för vialinspektion, VialArch. Redan
under hösten gjordes en första pilotinstallation av denna sensormodul som med endast ett telefonsamtal som support kunde installeras
i en maskin. Detta har banat ny väg för att snabbt och enkelt kunna
installera den här typen av modulära produkter och på så vis korta
ner både integrations- och införsäljningstid.
Andra nyheter på sälj- och marknadssidan är förstärkning av säljteamet. Vi har under hösten rekryterat en dedikerad säljare för livsmedel, Niklas Bohlin, som startade i oktober. Niklas fokus kommer att
vara på försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Genom denna rekrytering kan Gasporox vidare satsa på
området. Niklas kommer med sina erfarenheter av teknisk försäljning
inom livsmedelsindustrin kunna bidra mycket till Gasporox affärsutveckling för livsmedelsmarknaden och han kommer bland annat att
arbeta med att positionera våra produkter och lösningar, samt att
bygga upp ett distributörsnätverk för våra produkter. Vi har även
lanserat en ny hemsida. Nytt på hemsidan är bland annat att Gasporox presenterar olika applikationer och hur produkterna används
för dessa, en del av hemsidan som kontinuerligt kommer att fyllas på.
Möjligheter att få in nya intressenter har förbättrats med ett kontaktformulär för produkterna som underlättar för den intresserade
kunden att kontakta oss för ett erbjudande. Vidare har möjligheten
utökats att bättre kunna analysera trafiken till hemsidan och sökop-
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timering har gjorts vilket innebär att kunden lättare hittar Gasporox
när de söker produkter för kvalitetskontroll.
Utöver att ställa ut på mässor riktade mot läkemedelsindustrin och
produktlanseringar har vi även skördat framgångar för vår instrumentserie GPX-serien. Flera vialinstrument har levererats och en
mailkampanj om kort leveranstid genererade också bra intresse. Vi
har satsat på att bredda vår position på marknaden genom att rikta
fokus mot att bygga distributörs- och återförsäljarnätverk. Här har vi
framgångsrikt byggt flera nya partnerskap med nya distributörer och
återförsäljare av våra instrument runt om i världen men med tyngd
i Europa och Asien. Även i USA har vi knutit nya band. Vi ser fram
emot att se detta växa vidare även under 2022.
Sammanfattningvis så summerar vi året med att efter ett avvaktande
år ser vi marknaden öppna upp och att det finns ett tydligt behov för
Gasporox produkt och lösningar. Strategiska samarbeten har varit
viktiga för Gasporox men vi står nu redo att själva förse marknaden
med våra produkter och vi ser hur enstaka avtal ersätts med löpande
försäljning som långsiktigt kan ge större potential och tillväxtmöjlighet.
Vi vill avsluta med att tacka alla kunder, medarbetare och aktieägare
för ett bra 2021. Vi lämnar året bakom oss med stolthet. Vi har gjort
det vi sa att vi skulle göra trots den pågående pandemin där vi har
fortsatt vår satsning på läkemedelsindustrin, byggt en nätverksbas
av distributörs- och återförsäljare, förstärkt säljteamet med expertis
inom både läkemedelsinspektion och livsmedelskontroll samt även
lanserat moduler för snabbare integration och kortare införsäljning.
Nu ser vi fram emot ett nytt år som trots nya coronavarianter förhoppningsvis kan bringa en fortsatt ljus framtid. Vi har byggt en plattform för framtiden och vårt fokus är nu på de många möjligheter
som finns i Gasporox nya fas som innebär fokus på fortsatt marknadsetablering. Pandemin innebär utmaningar, men framgångsfaktorerna är tydliga; nöjda kunder, hög kvalitet på produkterna och bra
momentum. Allt det eftersträvar vi på Gasporox att leverera varje
dag.
Med det vill vi önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Gasporox som investering
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Bolagets
produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt
omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av stor marknadspotential och snabb försäljningstillväxt.
•

Stor marknad - Lösning som behövs

•

Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.

•

Patent – Gasporox teknologi är patentskyddad och ger ett mycket bra skydd mot konkurrens.

•

Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik,
men mindre utvecklade metoder för att mäta tätheten i förpackningarna.
Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.

•

Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt.

Presentationer av delårsrapporter
Gasporox har som nytt koncept startat med livepresentationer av delårsrapporterna. VD
Märta Lewander Xu håller där en kort presentation av rapporten och svarar på frågor
från aktieägarna och andra intressenter. Frågor mailas in på förhand till info@gasporox.se.
Alla presentationer läggs upp på Gasporox hemsida samt på Facebook.

Nästa investerarbrev kommer våren 2022
Kom ihåg att följa oss i sociala medier för löpande uppdateringar!
Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook som Gasporox.

