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SUMMERING KVARTAL 1, 2017
Verksamheten har ökats på Gasporox AB under första kvartalet 2017 och 
vi vill därför summera de viktigaste händelserna i detta nyhetsbrev.

Mikael Sebesta har anställts som CTO. Mikael har en exceptionell kunskap 
och erfarenhet av att ta kundmätprojekt vidare till produktifiering. Mikael har  
huvudansvar för Gasporox forsknings- och utvecklingsavdelning och kommer 
även stödja försäljning och produktion.

Vi har färdigställt produktionslokalen för laserbaserade sensorsystem och 
instrument. Idag omfattas produktionen av två olika typer av sensorer, vårt 
mätinstrument GPX1000 samt byggnation av prototyper. Produktionen är 
skalbar så att den kan möta planerad och förväntad tillväxt i företaget under 
de kommande åren.

Vi har också producerat och levererat delar av de ordrar vi tidigare annonse-
rat, vilka är reguljära serier av laserbaserade sensorsystem för integration i 
inspektionssystem.

Under detta kvartal har även samarbete inletts med en ny distributör.

Vår FoU avdelning har framgångsrikt avslutat fyra nya mätprojekt för kunder 
i varierande applikationer som nya koncept för läcktestning samt nya för-
packningstyper. Projekten har omfattat fältarbete på fabrik hos integratörer 
och kunder likväl som laboratorie och analysarbete i Gasporox egna labora-
torium. Kunderna har varit mycket nöjda med resultaten och ser fram emot 
vidare samarbeten med Gasporox. 

För att summera det första kvartalet så har vi uppnått det vi planerat. 
Vi fortsätter arbetet med existerande kunder och parallellt attraherar vi nya  
klienter. Arbetet fortgår också med vidare etablering av organisation, perso-
nal och infrastruktur för att fortsatt vara redo för ökad försäljning och tillväxt 
för Gasporox. 

GASPOROX AB är ett högteknologiskt fö-
retag grundat 2005 som en avknoppning 
från Avdelningen för Atomfysik vid Lunds 
Universitet i Sverige.  

Företaget erbjuder instrument och tjäns-
ter för helt oförstörande mätningar av ga-
ser i förpackningar. 

Tekniken erbjuder nya spännande möjlig-
heter för kvalitetskontroll av  förpackade 
produkter inom livsmedel, dryck och läke-
medel. 

Interpack

Gasporox kommer närvara på Inter-
pack 7-10 maj med företagsledning-
en och styrelseordförande. Vänligen 
kontakta försäljningschef Janita Erics-
son(je@gasporox.se) för att boka indi-
viduella möten.

För mer information om GASPOROX, vänligen kontakta oss på:
info@gasporox.se eller tel. +46 (0)46 540 50 40 eller besök www.
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