
 

 

Fortsatt hög försäljningstillväxt  

Omsättningen för helåret 2016 passerad 
 

Årets första sex månader 

 Omsättningen uppgick till 2 814 (483) kSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till -2 302 (-1 439) kSEK 

 Kassaflödet uppgick till 1 130 (432) kSEK 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,50 (-0,63) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 279 144) st. 

  

Andra kvartalet 

 Omsättningen uppgick till 1 400 (248) kSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till -1 014 (-564) kSEK 

 Kassaflödet för perioden uppgick till -1 351 (-1 014) kSEK 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,24) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 383 962) st. 

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 Omsättningen efter sex månader överstiger den totala omsättningen för helåret 2016. 

 Erhåller patent i Europa för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla 

förpackningar. 

 Dotterbolaget GPX Medical erhåller patent i Europa beträffande mätning av gas i 

kroppen med hjälp av laserljus. 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av gaskoncentration i flexibla 

förpackningar. 

 GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics. 

 

 

 

Prenumerera på                   NYHETSBREV                PRESSRELEASER 

http://www.gasporox.se/media/subscribe/
https://news.cision.com/se/gasporox


 

 GASPOROX AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017 2 

VD, Märta Lewander Xu kommenterar

Jag är otroligt nöjd med hur verksamheten har 

utvecklats under första halvåret. Att efter endast 

sex månader överträffat försäljningen för helåret 

2016 är mer än jag såg framför mig när året 

började.  

Under kvartalet har vi fortsatt att leverera sensorer, 

men en stor del av försäljningen är också kopplad 

till fakturerade kundprojekt. Dessa projekt är 

viktiga eftersom det är de som i framtiden kommer 

generera kontinuerlig försäljning. Det är därför 

glädjande att flertal av kundprojekten vi slutförde 

i förra kvartalet och slutet av förra året nu 

genererat nya och fördjupade projekt tillsammans 

med kunderna. Projekten har bra spridning både 

geografiskt var kunderna befinner sig men även 

inom vilken förpackningstyp som avses. Det visar 

på den bredd och kundvärde som vår teknologi 

har.  

I tillägg till de kundspecifika projekt som vi 

genomför utvecklar vi parallellt våra produkter, 

både sensorer, system och mätkoncept.  Fastän vi 

har genomfört fler kundprojekt än vi planerat har 

vi ändå lyckats hålla vår interna utvecklingsplan. 

Under första halvåret har vi bl.a. utvecklat en 

sensor med högre lasereffekt och som klarar av 

förpackningar som släpper igenom mycket lite ljus. 

Under hösten kommer vi även presentera en 

uppgraderad och produktionsoptimerad version 

av GPX1000. Vi har även breddat 

användningsområdet av våra sensorer genom att 

bl.a. utveckla läcktestningskoncept. Det innebär 

att man kan säkerställa att förpackningen är tät 

och att inget gasutbyte sker över tid. Detta är en 

högintressant parameter för våra kunder.  

I början på kvartalet beviljade den europeiska 

patentmyndigheten vår ansökan om skydd för 

mätning av gaskoncentration i flexibla 

förpackningar. I augusti har vi fått besked från den 

amerikanska patentmyndigheten att de beviljar 

motsvarande patent. Flexibla förpackningar kan 

exempelvis innebära chipspåsar och salladspåsar 

men även läkemedelspåsar och bag-in-box-

påsar. Gastäta flexibla förpackningar är en 

växande marknad och vi ser stora möjligheter för 

Gasporox genom dessa patent.  

Försäljning och marknad 

Försäljningen fortsatte under kvartalet att leverera 

bra tillväxt jämfört med föregående år och var 

mer än fem gånger högre än motsvarande kvartal 

förra året. När vi tittar framåt med de ordrar och 

kundprojekt som vi har fått samt det stora intresse 

vi ser på marknaden, ser vi att efterfrågan är tydlig 

och räknar med fortsatt god försäljning.  

Vi har under första halvåret medverkat vid den 

stora förpackningsmässan Interpack och ser att 

vår närvaro har genererat mycket intresse på 

marknaden med framförallt nya kundprojekt och 

dialoger om samarbeten med nya potentiella 

kunder och integratörer av våra sensorer. Vi 

planerar därför under hösten att delta i ett antal 

mässor, både i Europa och i USA.  Vi ser fram emot 

att kunna berätta mer om resultatet från dessa i 

kommande kvartalsrapporter och Investerarbrev.  

GPX Medical 

Utvecklingen i Neo-lungprojektet fortskrider enligt 

plan och vi har idag en för-prototyp till det slutliga 

system som ska användas vid kliniska prövningar. 

För att underlätta utvecklingsarbetet har vi inom 

projektet tagit fram en 3D-printad modell av en 

prematurt född bebis. Med denna kan vi under 

mer realistiska former testa våra prototyper när vi 

med laserljus mäter syrehalten i 3D-bebisens 

lungor. Det ger oss möjlighet att utveckla denna 

teknik på ett systematiskt och reproducerbart sätt. 

Till exempel kan vi utvärdera var på eller i kroppen 

man bäst placerar lasersensorerna.  

I dagarna har Neo-lungprojektet fått en artikel 

publicerad i den välrenommerade tidskriften 

Journal of Biophotonics. Det är fantastiskt roligt 

och visar att vårt projekt är av intresse i den 

medicinska världen. 
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Det är också glädjande att vi nu fått vår 

patentansökan godkänd av den Europeiska 

patentmyndigheten avseende mätning av gas i 

kroppen. Det ger oss ett betydande skydd av vår 

teknik.  

Arbetet med Neo-lungprojektet går enligt plan 

och den kassa som GPX Medical tillfördes i 

samband med nyemissionen i januari 2017 

kommer, tillsammans med de beviljade EU-

bidragen, fortsatt räcka fram till och med att 

prototypen är färdig för kliniska prövningar.  

Årsstämman 

I slutet på maj höll vi vår årsstämma i anslutning till 

våra lokaler i Lund. Vid årsstämman valdes en 

delvis ny styrelse där Anneli Friberg valdes in som 

ny styrelseledamot. Efter att ha fått förmånen att 

sitta ner med henne några gånger ser jag att 

hennes bakgrund, erfarenhet och engagemang 

kommer att gagna bolagets fortsatta utveckling. 

Läs mer om henne i kommande Investerarbrev. 

Årsstämman besöktes av ett tiotal aktieägare och 

gav oss ett bra tillfälle att möta våra ägare och 

presentera våra produkter. Vi uppskattar att träffa 

våra aktieägare och hoppas att till nästa år få se 

ännu fler där.  

För att summera första halvåret så tycker jag att vi 

lyckats hinna med mycket. Vi är nöjda med 

försäljningen och orderingång, men framförallt för 

den positiva feedback som vi får från våra kunder. 

Det genererar nya kundprojekt vilket lovar gott för 

framtiden. 

Efter några veckors sommarvila är vi nu fyllda med 

energi för att ta bolaget vidare till nästa nivå.  

Märta Lewander Xu 

VD 
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GASPOROX i korthet 

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- 

och 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.  

 

 

  

http://www.gasporox.se/
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Kommentarer till andra 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 andra kvartalet uppgick till 1 400 (248) kSEK och för de första sex månaderna 

till 2 814 (483) kSEK. De övriga rörelseintäkterna var i kvartalet 135 (460) kSEK vilket består av erhållna 

EU-bidrag. Personalkostnaderna, som ökat markant jämfört med föregående år, uppgick under 

kvartalet till -2 061 (-886) kSEK och är ett resultat av ökat antal anställda. Övriga externa kostnader 

uppgick -963 (-356) kSEK för kvartalet. Kostnaderna i bolaget har överlag ökat som ett resultat av 

den expansionsstrategi som genomförs. Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet för kvartalet 

-1 014 (-564) kSEK. För de första sex månaderna uppgick rörelseresultatet till -2 302 (-1 439) kSEK. 

 

Kassaflöde och investeringar 
Andra kvartalets kassaflöde blev -1 351 (-1 014) kSEK och för första halvåret 1 130 (432) kSEK. 

Investeringarna under kvartalet var 1 050 (340) kSEK och avser till största delen aktivering av 

utvecklingskostnader men även utgifter för patent. 

 

Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 2017 till 85 (82) procent och det egna 

kapitalet 17 458 (16 759) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 12 130 (11 000) kSEK.  
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Nyckeltal 
 

Koncernen 2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-06-30 -2016-06-30 -2017-06-30 -2016-06-30 -2016-12-31 

  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Nettoomsättning (kSEK) 1 400 248 2 814 483 2 238 

Rörelseresultat (kSEK) -1 014 -564 -2 302 -1 439 -3 777 

Likvida medel (kSEK) 12 130 654 12 130 654 11 000 

Kassaflöde (kSEK) -1 351 -1 014 1 130 432 10 778 

Eget kapital (kSEK) 17 458 7 367 17 458 7 367 16 759 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,82 2,97 3,82 2,97 3,67 

Soliditet (%) 85 78  85 78 82 

Balansomslutning (kSEK) 20 473 9 427 20 473 9 427 20 502 

Kassalikviditet (%) 435 195 435 195 398 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 4 571 628 2 383 962 4 571 628 2 279 144 2 862 173 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,22 -0,24 -0,50 -0,63 -1,31 

Antal utestående aktier vid periodens slut 4 571 628 2 482 018 4 571 628 2 482 018 4 571 628 

1 Justerad med den, under 2016, genomförda omvända spliten om 5:1    
 

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 2016 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas 

till koncernens årsredovisning 2016.  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 2016. 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 anläggnings-

tillgångar. 

http://www.gasporox.se/
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Finansiella rapporter i sammandrag 
 

Resultaträkning koncernen 2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-06-30 -2016-06-30 -2017-06-30 -2016-06-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Omsättning 1 400 248 2 814 483 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader 1 181 136 1 942 223 274 

Övriga rörelseintäkter 135 460 312 923 2 305 

Råvaror och förnödenheter -355 190 -947 4 -648 

Övriga externa kostnader -963 -356 -1 878 -608 -2 047 

Personalkostnader -2 061 -886 -3 905 -1 772 -4 483 

Avskrivningar -351 -356 -640 -692 -1 416 

Rörelseresultat -1 014 -564 -2 302 -1 439 -3 777 

Finansnetto 1 - 1 - 14 

Resultat före skatt -1 013 -564 -2 301 -1 439 -3 763 

Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 013 -564 -2 301 -1 439 -3 763 

         
Hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare -1 037 -564 -2 201 -1 439 -3 763 

Minoritetsintresse 24 - -100 - - 

      
Balansräkning koncernen           

            

(kSEK)     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar     5 893 4 863 4 531 

Materiella tillgångar     149 9 158 

Summa anläggningstillgångar     6 042 4 872 4 689 

Omsättningstillgångar           

Varulager     1 489 588 1 089 

Övriga omsättningstillgångar     812 3 313 3 724 

Kassa och bank     12 130 654 11 000 

Summa omsättningstillgångar     14 431 4 555 15 813 

Summa tillgångar     20 473 9 427 20 502 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital           

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   16 352 7 367 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse     1 106 - - 

Summa eget kapital     17 458 7 367 16 759 

Skulder           

Avsättningar     41 21 41 

Kortfristiga skulder     2 974 2 039 3 702 

Summa skulder     3 015 2 060 3 743 

Summa eget kapital och skulder     20 473 9 427 20 502 
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Förändringar i eget kapital koncernen 2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-06-30 -2016-06-30 -2017-06-30 -2016-06-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Eget kapital vid ingången av perioden 18 471 5 453 16 759 4 328 4 328 

Nyemissioner - 3 000 3 000 5 000 20 300 

Emissionskostnader - -522 - -522 -4 106 

Periodens resultat -1 013 -564 -2 301 -1 439 -3 763 

Eget kapital vid utgången av perioden 17 458 7 367 17 458 7 367 16 759 

         
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 16 352 7 367 17 389 7 367 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 1 106 - 1 082 - - 

      

      
Kassaflöde koncernen 2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-06-30 -2016-06-30 -2017-06-30 -2016-06-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar i rörelsekapital -662 -187 -1 661 -726 -2 306 

Förändringar i rörelsekapital 361 -2 965 1 784 -2 806 -2 057 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -301 -3 152 123 -3 532 -4 363 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 050 -340 -1 993 -514 -1 052 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 478 3 000 4 478 16 193 

Periodens kassaflöde -1 351 -1 014 1 130 432 10 778 

Likvida medel vid periodens ingång 13 481 1 668 11 000 222 222 

Likvida medel vid periodens utgång 12 130 654 12 130 654 11 000 
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Resultaträkning moderbolaget 2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-06-30 -2016-06-30 -2017-06-30 -2016-06-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Omsättning 1 452 248 2 866 483 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader 537 136 1 298 223 274 

Övriga rörelseintäkter 135 460 312 923 3 243 

Råvaror och förnödenheter -355 190 -947 4 -648 

Övriga externa kostnader -861 -356 -1 743 -608 -2 022 

Personalkostnader -1 631 -886 -3 198 -1 772 -4 472 

Avskrivningar -351 -356 -640 -692 -1 416 

Rörelseresultat -1 074 -564 -2 052 -1 439 -2 803 

Finansnetto 1 - 1 - 14 

Resultat före skatt -1 073 -564 -2 051 -1 439 -2 789 

Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 073 -564 -2 051 -1 439 -2 789 

      
Balansräkning moderbolaget           

            

(kSEK)     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar     4 732 4 863 3 769 

Materiella tillgångar     149 9 158 

Finansiella tillgångar     1 750 - 1 750 

Summa anläggningstillgångar     6 631 4 872 5 677 

Omsättningstillgångar           

Varulager     1 489 588 1 089 

Övriga omsättningstillgångar     748 3 313 3 724 

Kassa och bank     9 365 654 10 955 

Summa omsättningstillgångar     11 602 4 555 15 768 

Summa tillgångar     18 233 9 427 21 445 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital     15 681 7 367 17 733 

Skulder           

Avsättningar     41 21 41 

Kortfristiga skulder     2 511 2 039 3 671 

Summa skulder     2 552 2 060 3 712 

Summa eget kapital och skulder     18 233 9 427 21 445 

  

 

Lund 22 augusti, 2017 

Styrelsen 

 

 

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

Aktiekapital och aktien 
Per den 30 juni 2017 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 30 juni 2017 uppgick till 1 114.  

 

Aktieägare Antal aktier Procent 

Norsk Elektro Optikk AS 1 672 660 37% 

Å&R Carton Lund AB 307 692 7% 

Försäkringsbolaget Avanza Pension 136 137 3% 

Nordnet Pensionsförsäkring 108 929 2% 

Märta Lewander Xu 103 400 2% 

Marcus Kolskog 70 000 2% 

Buzz AB 39 723 1% 

Magnus Karnsund 37 343 1% 

Sune Svanberg 30 000 1% 

Skandia Försäkring 29 200 1% 

Övriga aktieägare (ca 1 100 st) 2 036 544 45% 

Totalt 4 571 628 100% 
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Finansiell kalender 

14 november 2017 Delårsrapport januari-september 2017 

27 februari 2018  Bokslutskommuniké 2017  

  

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 22 augusti 2017 kl. 08:15 

CET. 

 

 

 

 

 

 

GASPOROX AB (PUBL) 

Maskinvägen 1 

222 22 Lund 

Tel. 046-540 50 40 

www.gasporox.se 

http://www.gasporox.se/

