
 
 

 

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal  
 

Årets första nio månader 

 Omsättningen uppgick till 4 830 (1 138) kSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -2 706 (-2 323) kSEK. 

 Kassaflödet uppgick till -1 088 (1 055) kSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,97) SEK före utspädning. 
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 399 874) st. 

  

Tredje kvartalet 

 Omsättningen uppgick till 2 016 (655) kSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -404 (-884) kSEK. 

 Kassaflödet för perioden uppgick till -2 218 (623) kSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,34) SEK före utspädning. 
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 638 709) st. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 GPX Medical förstärker organisationen med en CTO. 

 Patent för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik erhållit i USA. 

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

förpackningar. 

 GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of Biophotonics. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Icke exklusivt försäljnings- och distributionsavtal tecknat för den japanska marknaden. 

 GPX Medical beviljas EU-bidrag för utveckling av diagnostik av bihålor med GASMAS. 

 

 

 

Prenumerera på                   NYHETSBREV                PRESSRELEASER 

http://www.gasporox.se/media/subscribe/
https://news.cision.com/se/gasporox
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VD, Märta Lewander Xu kommenterar

Det har nu gått ett år sedan Gasporox noterades 

på Nasdaq First North och det känns därmed extra 

glädjande att kunna visa goda resultat utifrån de 

satsningar som möjliggjordes i och med 

noteringen. Vi levererar vårt starkaste kvartal 

någonsin och har därmed redan dubblat vår 

försäljning jämfört med hela föregående år. 

Orderingången är god och kundprojekten rör sig i 

positiv riktning. Alla kundprojekt som levererats 

under året har lett till vidare beställningar, helt i 

linje med Gasporox affärsmodell. 

Kvartal tre har varit ett produktivt kvartal, 

semestermånader till trots, med en mängd 

kundmöten, tre mässbesök, workshops 

tillsammans med kunder samt en mängd sensorer 

som producerats och levererats under kvartalet.  

Vi har avslutat ett flertal kundprojekt under 

kvartalet bl.a. när det gäller mätning av läckage 

från förpackningar samt mätning av 

gaskoncentration i ett flertal påsar av olika 

material. Påsarna var i olika material, allt från 

transparanta till aluminerade påsar, där den 

senare kräver en högintensiv laser, vilket togs fram 

tidigare i år. Under kvartalet har ett flertal nya 

betalande kundprojekt tillkommit. Några är 

uppföljningsprojekt från befintliga kunder, men vi 

ser också nya kunder som tillkommit under 

kvartalet. 

Nya marknader 

Gasporox produkter används idag primärt till att 

mäta gasen i förpackningar för att säkerställa 

kvalitén. Ytterligare en intressant kvalitets-

parameter för våra kunder är att förpackningen är 

gastät och kan hålla den önskade gasen under 

hållbarhetstiden. Detta har inte varit i fokus för 

Gasporox tidigare, men då vi får fler och fler 

förfrågningar om denna funktionalitet, har vi även 

börjat använda våra sensorer för detta ändamål. 

Vi har nu anpassat vår teknik mot några olika 

kunders behov med lyckosamma resultat. Detta 

nya område, läcktestning, är ett bra komplement 

till Gasporox tidigare produkter, headspace-

analys, och innebär merförsäljning då ytterligare 

en sensor kan installeras vid linjen, samt att 

läcktestningstekniken även är tillämpbar på 

förpackningar som inte laserljus kan gå igenom, 

t.ex. förpackningar med metalllaminat. Gasporox 

har säkrat IP inom detta område och arbetar nu 

med läcktestningssensor med tre olika kunder som 

under nästa år kommer gå in i nästa 

kundprojektfas, integreringsprojekt. 

En marknad Gasporox satsar att komma in på är 

dryckesmarknaden. Under kvartalet har vi besökt 

den stora Drinctec-mässan vilket skapat flera bra 

öppningar mot kunder och bättre förståelse för 

vilka som är huvudaktörer inom denna marknad. 

Utvecklingsmässigt har vi arbetat med att fördjupa 

vår kunskap kring att mäta tryck med våra 

sensorer, något som efterfrågas av denna 

marknad, t.ex. för kolsyrade produkter. Med vår 

teknik kan vi mäta både koncentration och tryck. 

Försäljning och marknad 

Försäljningen i det tredje kvartalet, 2,1 MSEK, är 

den högsta någonsin i bolagets historia. Under 

kvartalet har en stor mängd sensorer levererats ut 

till våra kunder men vi har även slutfört ett flertal 

kundprojekt, vilket också bidragit till den fina 

försäljningen. Med det stora antal sensorer som vi 

har producerat de sista månaderna kan vi också 

se att vi, tack vare de investeringar vi gjort i vår 

produktion, också lyckats minska våra 

produktionskostnader och därmed också 

förbättra marginalen.  

Vi har fram till och med kvartal tre haft en 

försäljningstillväxt på nästan 500 % jämfört med 

föregående år och är hoppfulla att på lång sikt 

kunna generera fortsatt försäljningstillväxt. 

Samtidigt är vi förberedda på att tillväxttakten kan 

variera mellan kvartalen när vi nu går framåt. 

I oktober kunde vi meddela att vi tecknat avtal 

avseende försäljning och distribution på den 

japanska marknaden. Avtalet, som tillkom i första 

hand för att tillgodose önskemål från japanska 

kunder, innebär att vi får starka representanter på 

en stor och attraktiv marknad som är svår att 

etablera sig i som ett litet svenskt bolag.  
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Marknadsaktiviteter har genomförts på flera 

områden. Vi har fått flera besök från kunder till 

våra lokaler i Lund men har även genomfört ett 

flertal kundbesök med intressanta möjligheter. 

Möte med kunder har också skett på de mässor 

som vid besökt och medverkat vid. De senaste 

månaderna har vi medverkat på ett antal mässor 

i Europa och USA. På Drinctec-mässan i München 

var fokus på dryckesförpackningar som är en stor 

marknad med allt ifrån bag-in-box till flaskor med 

exempelvis öl, läsk m.m. Mässan var ett tillfälle att 

etablera nya kontakter och förstå hur marknaden 

fungerar. Det är viktigt för oss att förstå vilka 

kundvärden våra lösningar kan ge kunderna. Den 

amerikanska förpackningsindustrin var samlad på 

Pack Expo i Las Vegas vilket gett oss möjligheter 

att förstå den amerikanska marknaden och inleda 

relationer med nya potentiella kunder men också 

fördjupade samarbeten med våra befintliga 

kunder. Tillsammans med vår finske distributör 

besökte vi en mässa för den finländska 

förpackningsindustrin och i Sverige medverkade vi 

vid Top Packaging Summit, ett nätverk för svenska 

förpacknings-industrin. Med det bemötande och 

den återkoppling vi får på dessa mässor märker vi 

att våra produkter och lösningar har väckt ett stort 

intresse inom förpackningsindustrin. Det lovar gott 

för framtiden. 

GPX Medical 

Utvecklingsarbetet i projektet Neo-lung går också 

framåt. En för-prototyp till den slutliga prototyp 

som ska användas vid de framtida kliniska 

studierna har utvecklats. Vi har fått denna nya 

plattform att fungera och vi har tillsammans med 

Lunds Universitet genomfört en mät-workshop 

med lyckat resultat. Dessa tester genomförs på 

den modell, 3D-skriven bebistorso, som tagits fram 

för projektets räkning.  

Vi har också förstärkt GPX organisation med en, på 

heltid, fullt dedikerad CTO som ska driva projektet 

i mål. Sara Bergsten, som närmast kommer från en 

tjänst som global produktchef hos ADB Safegate, 

har lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete 

inom optik och produktutveckling av 

medicintekniska instrument. Med en CTO på heltid 

kan vi öka intensiteten i projektet och även börja 

titta på nya områden inom medicinsk diagnostik 

där vår laserteknik kan tillämpas. Vi ser fram emot 

att få Sara på plats i december. 

Med en förstärkt organisation är det därför också 

glädjande att vi har beviljats EU-bidrag för ett nytt 

utvecklingsprojekt, SINUSLIGHT, för diagnostisering 

av bihålor med vår teknologi GASMAS. GASMAS-

tekniken som verktyg för diagnostisering av bihålor 

har främst utvärderats och utvecklats genom 

forskningsprojekt på Lunds Universitet. 

Bihåleinflammation och besvär med bihålorna är 

ett stort folkhälsoproblem och dagens 

begränsade diagnosverktyg leder till stora 

överförskrivningar av antibiotika, vilket leder till 

resistensproblem. Med detta EU-finansierade 

projekt avser GPX Medical påbörja utveckling 

inom detta nya affärsområde, bihålediagnostik. 

Möten med aktieägare 

Den 13 november kommer jag tillsammans med 

tekniska chefen Mikael Sebesta och styrelsens 

ordförande Tore Gimse att presentera vår 

verksamhet på Aktiespararnas Stora Aktiedag i 

Stockholm. Vi hoppas få tillfälle att träffa många 

av våra aktieägare och andra investerare där. 

Glöm inte att anmäla er på 

www.aktiespararna.se.  

Årsstämman den 28 maj 2018 är också ett tillfälle 

för aktieägare att träffa bolaget och dess styrelse. 

Vi ser gärna att vi behöver byta till en större lokal 

då, så lägg redan nu in detta i kalendern. 

Ett år har gått sedan noteringen och jag är nöjd 

med att se hur pusselbitarna för vårt bolag faller 

på plats en efter en. I och med noteringen lade vi 

en plan kring att stärka teamet med 

försäljningspersonal, öka försäljnings-aktiviteterna 

och utveckla nya tillämpningar för sensorerna 

vilket skulle leda till ökad omsättning. Teamet och 

jag har varit helt dedikerade till att genomföra 

detta och efter ett år som noterade kan jag 

summera att vi åstadkommit det som vi planerade 

och börjar se resultaten av våra satsningar. Nu är 

grunden lagd och vi ser att vi kan fortsätta i denna 

positiva riktning. 

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 tredje kvartalet uppgick till 2 016 (655) kSEK och för de första nio månaderna 

till 4 830 (1 138) kSEK. De övriga rörelseintäkterna var i kvartalet 107 (474) kSEK vilket bl.a. består av 

hyresintäkter. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och uppgick under 

kvartalet till -1579 (-913) kSEK och är ett resultat av ökat antal anställda. Övriga externa kostnader 

uppgick -973 (-462) kSEK för kvartalet. Kostnaderna i bolaget har överlag ökat som ett resultat av 

den expansionsstrategi som genomförs. Rörelseresultatet för kvartalet, det bästa någonsin för 

bolaget sedan noteringen, uppgick till -404 (-884) kSEK. För de första nio månaderna uppgick 

rörelseresultatet till -2 706(-2 323) kSEK. 

 

Kassaflöde och investeringar 
Tredje kvartalets kassaflöde blev -2 218 (623) kSEK och för de första nio månaderna -1 088 (1 055) 

kSEK. 

Investeringarna under kvartalet var 1 096 (269) kSEK och avser till största delen aktivering av 

utvecklingskostnader men även utgifter för patent. 

 

Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 september 2017 till 89 (82) procent och det 

egna kapitalet 17 054 (16 759) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 9 912 (11 000) kSEK.  
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Nyckeltal 
 

Koncernen 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-09-30 -2016-09-30 -2017-09-30 -2016-09-30 -2016-12-31 

  3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Nettoomsättning (kSEK) 2 016 655 4 830 1 138 2 238 

Rörelseresultat (kSEK) -404 -884 -2 706 -2 323 -3 777 

Likvida medel (kSEK) 9 912 1 277 9 912 1 277 11 000 

Kassaflöde (kSEK) -2 218 623 -1 088 1 055 10 778 

Eget kapital (kSEK) 17 054 18 106 17 054 18 106 16 759 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,73 6,31 3,73 6,31 3,67 

Soliditet (%) 89 82 89 82 82 

Balansomslutning (kSEK) 19 209 22 146 19 209 22 146 20 502 

Kassalikviditet (%) 553 424 553 424 398 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 4 571 628 2 638 709 4 571 628 2 399 874 2 862 173 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,09 -0,34 -0,59 -0,97 -1,31 

Antal utestående aktier vid periodens slut 4 571 628 2 871 628 4 571 628 2 871 628 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 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-09-30 -2016-09-30 -2017-09-30 -2016-09-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Omsättning 2 016 655 4 830 1 138 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader 1 009 51 2 951 274 274 

Övriga rörelseintäkter 107 474 419 1 397 2 305 

Råvaror och förnödenheter -563 -308 -1 510 -304 -648 

Övriga externa kostnader -973 -462 -2 851 -1 070 -2 047 

Personalkostnader -1 579 -913 -5 484 -2 685 -4 483 

Avskrivningar -421 -381 -1 061 -1 073 -1 416 

Rörelseresultat -404 -884 -2 706 -2 323 -3 777 

Finansnetto - - 2 - 14 

Resultat före skatt -404 -884 -2 704 -2 323 -3 763 

Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -404 -884 -2 704 -2 323 -3 763 

         
Hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare -334 -884 -2 534 -2 323 -3 763 

Minoritetsintresse -70 - -170 - - 

      
Balansräkning koncernen           

            

(kSEK)     2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar     6 605 4 761 4 531 

Materiella tillgångar     138 - 158 

Summa anläggningstillgångar     6 743 4 761 4 689 

Omsättningstillgångar           

Varulager     1 015 410 1 089 

Övriga omsättningstillgångar     1 539 15 698 3 724 

Kassa och bank     9 912 1 277 11 000 

Summa omsättningstillgångar     12 466 17 385 15 813 

Summa tillgångar     19 209 22 146 20 502 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital           

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   16 184 18 106 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse     870 - - 

Summa eget kapital     17 054 18 106 16 759 

Skulder           

Avsättningar     85 41 41 

Kortfristiga skulder     2 070 3 999 3 702 

Summa skulder     2 155 4 040 3 743 

Summa eget kapital och skulder     19 209 22 146 20 502 
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Förändringar i eget kapital koncernen 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-09-30 -2016-09-30 -2017-09-30 -2016-09-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Eget kapital vid ingången av perioden 17 458 7 367 16 759 4 328 4 328 

Nyemissioner - 15 300 3 000 20 300 20 300 

Emissionskostnader - -3 677 - -4 199 -4 106 

Periodens resultat -404 -884 -2 705 -2 323 -3 763 

Eget kapital vid utgången av perioden 17 054 18 106 17 054 18 106 16 759 

         
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 16 184 18 106 16 184 18 106 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 870 - 870 - - 

      

      
Kassaflöde koncernen 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-09-30 -2016-09-30 -2017-09-30 -2016-09-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar i rörelsekapital 61 -483 -1 600 -1 209 -2 306 

Förändringar i rörelsekapital -1 183 -10 248 601 -13 054 -2 057 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 122 -10 731 -999 -14 263 -4 363 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 096 -269 -3 089 -783 -1 052 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 11 623 3 000 16 101 16 193 

Periodens kassaflöde -2 218 623 -1 088 1 055 10 778 

Likvida medel vid periodens ingång 12 130 654 11 000 222 222 

Likvida medel vid periodens utgång 9 912 1 277 9 912 1 277 11 000 
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Resultaträkning moderbolaget 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  -2017-09-30 -2016-09-30 -2017-09-30 -2016-09-30 -2016-12-31 

(kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Omsättning 2 076 655 4 942 1 138 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader 725 51 2 023 274 274 

Övriga rörelseintäkter 107 474 419 1 397 3 243 

Råvaror och förnödenheter -563 -308 -1 510 -304 -648 

Övriga externa kostnader -922 -462 -2 665 -1 070 -2 022 

Personalkostnader -1 232 -913 -4 430 -2 685 -4 472 

Avskrivningar -421 -381 -1 061 -1 073 -1 416 

Rörelseresultat -230 -884 -2 282 -2 323 -2 803 

Finansnetto - - 2 - 14 

Resultat före skatt -230 -884 -2 280 -2 323 -2 789 

Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -230 -884 -2 280 -2 323 -2 789 

 
Balansräkning moderbolaget           

            

(kSEK)     2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar     5 286 4 761 3 769 

Materiella tillgångar     138 - 158 

Finansiella tillgångar     1 750 - 1 750 

Summa anläggningstillgångar     7 174 4 761 5 677 

Omsättningstillgångar           

Varulager     1 015 410 1 089 

Övriga omsättningstillgångar     1 523 15 698 3 724 

Kassa och bank     7 556 1 277 10 955 

Summa omsättningstillgångar     10 094 17 385 15 768 

Summa tillgångar     17 268 22 146 21 445 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital     15 451 18 106 17 733 

Skulder           

Avsättningar     85 41 41 

Kortfristiga skulder     1 732 3 999 3 671 

Summa skulder     1 817 4 040 3 712 

Summa eget kapital och skulder     17 268 22 146 21 445 

 

 

 

Lund 7 november, 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 september 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 september 2017 uppgick till 1 101.  

 

Aktieägare Antal aktier Procent 

Norsk Elektro Optikk AS 1 672 660 37% 

Å&R Carton Lund AB 307 692 7% 

Försäkringsbolaget Avanza Pension 144 985 3% 

Nordnet Pensionsförsäkring 112 872 2% 

Märta Lewander Xu 103 400 2% 

Marcus Kolskog 70 000 2% 

Magnus Karnsund 37 343 1% 

Sune Svanberg 30 000 1% 

Skandia Försäkring 29 200 1% 

Urban Österlund 27 800 1% 

Övriga aktieägare (ca 1 100 st) 2 035 676 45% 

Totalt 4 571 628 100% 
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Finansiell kalender 

27 februari 2018  Bokslutskommuniké 2017  

3 maj 2018  Delårsrapport januari-mars 2018 

28 maj 2018  Årsstämma 2018 

21 augusti 2018  Delårsrapport januari-juni 2018 

8 november 2018  Delårsrapport januari-september 2018 

20 februari 2018  Bokslutskommuniké 2018 

 

Årsredovisningen publiceras under vecka 17 2018. 

 

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se. 

 

Årsstämma 2018 

Gasporox årsstämma kommer att hållas 

tisdagen den 28 maj 2018 kl. 17.00 i 

Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.  

 

Aktieägare har rätt att få ett ärende 

upptaget vid årsstämman, om begäran 

har inkommit till styrelsen senast den 9 april 

2018.  

 

Styrelsen kan kontaktas per e-post på 

adress: info@gasporox.se eller med vanlig 

post på adress: 

Gasporox AB (publ) 

Att: Styrelsen 

Maskinvägen 1 

227 30 LUND 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen består av följande 

personer: 

•Lars Willner, ordförande i valberedningen 

och utsedd av Å&R Carton Lund AB;  

•Christian Svensson, utsedd av Märta 

Lewander Xu; samt  

•Tore Gimse, utsedd av Norsk Elektro 

Optikk AS 

 

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 

Maskinvägen 1 

227 30 LUND 

 

För att valberedningen skall kunna 

behandla inkomna förslag med tillräcklig 

omsorg bör dessa vara valberedningen 

tillhanda senast den 1 mars 2018. 

 

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 

http://www.gasporox.se/
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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 7 november 2017 kl. 08:15 CET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASPOROX AB (PUBL) 

Maskinvägen 1 

227 30 Lund 

Tel. 046-540 50 40 

www.gasporox.se 


