
 
 

 

Årets omsättning mer än dubblerad jämfört med 

föregående år 
 

Helåret 

 Omsättningen uppgick till 5 031 (2 238) kSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -5 384 (-3 777) kSEK. 

 Kassaflödet uppgick till -2 609 (10 778) kSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till -1,18 (-1,31) SEK före utspädning. 
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 862 173) st. 

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.  

  

Fjärde kvartalet 

 Omsättningen uppgick till 201 (1 100) kSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -2 678 (-1 454) kSEK. 

 Kassaflödet för perioden uppgick till -1 521 (9 723) kSEK. 

 Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,34) SEK före utspädning. 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (4 239 019) st. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 Gasporox erhåller order om 1,9 MSEK för leverans under 2018. 

 Gasporox skriver avtal om försäljning och distribution i Japan. 

 GPX Medical erhåller EU-bidrag för utveckling inom diagnostik av bihålor. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Erhåller order från Å&R Carton om 550 kSEK avseende utveckling av koncept för 

läcktestning. 

 

 

 

Prenumerera på                   NYHETSBREV                PRESSRELEASER 

Bokslutskommuniké 

januari – december 2017 

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

När året nu gått till ända kan vi sammanfatta ett 

år där vi levererat över våra förväntningar och där 

vi har mer än fördubblat föregående års 

omsättning. Vi har ett kassaflöde, efter 

investeringar, som är oförändrat jämfört med 

föregående år, trots att vi under året ökat våra 

kostnader genom stora investeringar i kompetens, 

personal och produktionskapacitet. Vår finansiella 

ställning är därför god och med en stark kassa när 

vi nu går in i ett nytt år. Efter fyra fina kvartal med 

kraftig försäljningstillväxt, resulterade det fjärde 

kvartalet 2017 i en lägre omsättning. Det är dock 

inte överraskande. Efter flera månader med så 

stark tillväxt vet vi att omsättningen mellan 

kvartalen kan variera. Samtidigt går vi in i 2018 

med en god orderstock, både med 

utvecklingsprojekt i olika stadier och med orders 

på sensorer, både standard- som nya sensorer för 

integrering eller utvärdering. Tillsammans med de 

orders som vi press releasat under december och 

januari gör att vi ser positivt på det kommande 

året. 

Sammanfattning 2017 

När vi publicerade vårt memorandum i samband 

med nyemissionen hösten 2016 listade vi ett antal 

mål som vi ville uppnå.  

 Kraftigt ökad omsättning under 2017 och 

framöver. Utöka antalet förpackningstyper för 

våra sensorer. 

 Utveckla teknologin till andra användnings-

områden, exempelvis läcktestning. 

 Förstärka försäljnings- och marknadsförings-

kapaciteten. 

 Effektivisera produktionen för förbättrade 

marginaler. 

 Kontinuerlig expansion av patentportföljen.  

 Etablera OEM-avtal med aktörer inom olika 

förpackningssegment. 

 Utveckla affärsområdet medicinsk diagnostik 

genom dotterbolaget GPX Medical och EU-

finansierade projekt. 

 Säkerställa finansieringen av GPX Medicals 

verksamhet. 

Flera av dessa mål lyckades vi nå nu redan under 

2017 och vi ser att den långsiktiga planen och 

visionen håller. Omsättningen ökar, antal 

förpackningstyper där vår sensor anpassats till 

växer, såsom inom tråg, påsar, flaskor, 

farmaförpackningar samt för aluminerade 

förpackningar med begränsad genomsläppning 

av ljus. Läcktestning har gått från idé till att vara en 

del av vårt erbjudande, där vi nu aktivt jobbar 

med ett flertal olika integratörer. 

Försäljningsaktiviteterna ökade med fler 

mässbesök, kundbesök, kundkontakter och initiala 

studier. I tillägg har redan etablerade kunder 

återkommit med nya orders i fortsättningsprojekt 

eller av sensorer för integrering. Å&R Carton 

projektet vi presenterade i början av året är ett av 

dessa. Produktionen har strömlinjeformats och 

rutiner och infrastruktur byggts upp för att klara 

den kraftiga tillväxt vi sett och fortsätter se.  

Patentportföljen har underhållits väl och förutom 

de patent som blivit godkända har även nya 

patentansökningar skickats in. 

Processen för att etablera avtal med aktörer inom 

olika förpackningssegment fortgår och dialogen 

med och dessa samarbeten rör sig i positiv riktning. 

Avtalen med våra japanska representanter är en 

del av denna process då vår kund önskar köpa 

sensorer genom lokal import och exportfirma. 

Försäljning och marknad 

Försäljningsmässigt lyckades vi inte fortsätta på 

den fina trend som vi haft de senaste fyra 

kvartalen. En förklaring till detta är att flera 

kundprojekt levererades under de två 

föregående kvartalen. Efter levererade projekt 

genomgår dessa stora aktörer en intern 

utvärderingsprocess innan de tar nästa steg. Vi ser 

att våra kunder väljer att fortsätta samarbetet, 

men behöver två till sex månader innan beslut kan 

fattas om ny order. Under slutet av året deltog vi i 

flera diskussioner med våra kunder gällande 

utvecklingsprojekt som ska ingå i deras budget för 

2018. Det bådar gott för det kommande året.  
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Generellt tar det tid att etablera långsiktiga avtal 

med maskintillverkarna för sensorleveranser. Vår 

affärsmodell fungerar och den ger intäkt redan 

under de inledande aktiviteterna, men den stora 

årliga volymsförsäljningen kommer senare när 

avtalen är på plats.  

 

I tillägg till våra sensorer erbjuder vi även 

benchtop-system såsom GPX1000. Den kommer 

snart nylanseras under namnet GPX1500, där vi 

uppgraderat och förbättrat den samtidigt som 

produkten förbättrats ur ett produktionssyfte. I 

väntan på den nya versionen har vi valt att ligga 

lågt med den gamla modellen under 2017, vilket 

också lett till lägre försäljning. Förfrågningar från 

kunder har funnits vilket betyder att vi har en bra 

grund för GPX1500 när den lanseras. 

 

Trots lägre omsättning i sista kvartalet överträffade 

årets totala försäljning föregående års med cirka 

125 procent.  

 

Våra marknads- och införsäljningsaktiviteter har 

dock inte vilat under kvartalet och vi har sett 

resultat från detta i den projekt- och orderstock 

som vi har för närvarande. Bl.a. från Å&R Carton 

där vi erhållit en order om 550 kSEK för ett 

utvecklingsprojekt.  Vi ska ta fram ett koncept för 

läcktestning som ska vara möjligt att integrera 

direkt i en produktionslinje och säkerställa 

läcktester i hög hastighet. Vi har även erhållit en 

order för leverans under 2018 om 1,9 MSEK från en 

befintlig kund som vi har avtal med avseende 

standardsensorer. Denna har också bidragit till en 

stark orderstock för det nya året.  

 

I början av året har jag även tillsammans med CTO 

Mikael Sebesta varit hos en kund i Japan vid en  

installation av en av våra sensorer. Då passade vi 

även på att träffa våra lokala representanter, 

Techno World och Yashima. Det var intressanta 

och fruktsamma besök. Det känns tryggt med 

dedikerade lokala representanter. Kunden i fråga 

visade stort intresse för våra produkter och vi har 

nu lagt en plan för vårt samarbete framåt. Den 

japanska marknaden har stor potential för 

Gasporox produkter även om vi ser att den tar viss 

tid att komma in på.  

 

GPX Medical 

I slutet av året anslöt Sara Bergsten, ny CTO, till 

teamet i GPX Medical. Hon har snabbt kommit in i 

verksamheten och driver nu utvecklingsarbetet i 

de två projekt som nu pågår i dotterbolaget, Neo-

lung och SINUSLIGHT. Båda projekten är 

delfinansierade av EU, ena av Eureka, så kallat 

Eurostarsprojekt och det andra via Horizon 2020 så 

kallat SME instrument phase 1. 

 

Båda projekten befinner sig just nu i en väldigt 

aktiv fas och fortskrider bra. Eventuellt kommer vi 

att försöka förlänga Neo-lung projektet till årets slut 

för att säkerställa att den kliniska forskningsstudie 

som finns inom projektet har tillräckligt med tid. 

Budgetmässigt finns utrymme för GPX Medical för 

detta.  

 

I projektet SINUSLIGHT, som startade i januari 2018, 

har vi möjlighet att ordentligt utvärdera om 

bihålediagnostik är ett affärsområde som GPX 

Medical ska utveckla eller ej. Projektet som går 

under första halvåret under 2018 kommer 

utvärdera affärsmässig potential samt ta fram en 

potentiell utvecklingsplan för att utveckla 

produkten för bihåleanalys. I projektet får vi 

support av en affärscoach från Spanien, som 

tilldelats genom kommissionen. Jag ser positivt på 

att vi får utvärdera detta intressanta område och 

se vilken potential det har för GPX Medical. Hittills 

har bihålediagnostik med GASMAS-tekniken varit 

ett forskningsområde, men där GPX Medical äger 

patenträttigheterna. 

 

Interaktion med aktieägare 

Den 13 november deltog vi på Stora 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.  

 

Nu hoppas vi på samma fina uppslutning den 5 

mars då vi återigen kommer att presentera 

Gasporox verksamhet på Aktiedagen i Stockholm. 

Vi kommer även att visa upp våra produkter och 

teknologi för att ge besökarna en praktisk 

upplevelse på vad vi gör och vilka värden vi kan 

erbjuda våra kunder. Gasporox kommer hålla sin 

websända presentation kl. 17.00 och kan följas live 
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via https://www.aktiespararna.se/tv/live. För er 

som personligen vill besöka Aktiedagen glöm inte 

att ni behöver anmäla er på Aktiespararna.se. 

 

Under mars kommer även vårt investerarbrev där 

vi kortfattat kommer ta upp aktuella ämnen för 

Gasporox just nu och vad som händer på de 

marknader som vi är verksamma på. 

Glöm ej heller att boka in den 28 maj 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. 

Vi är otroligt nöjda med hur 2017 utvecklade sig 

och det ger oss positiv energi när vi nu med 

tillförsikt ser fram emot det nya året. Vi ser att vi ska 

fortsätta på den tillväxtresa som vi nu inlett under 

2017 och växa vidare genom att utveckla vår 

verksamhet och våra affärer. 

 

 

Märta Lewander Xu, VD 

 

  

https://www.aktiespararna.se/tv/live
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-5-mars
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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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Finansiella kommentarer

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 helåret uppgick till 5 031 (2 238) kSEK en ökning med 124 % mot föregående 

år. För det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 201 (1 100) kSEK. De övriga rörelseintäkterna 

uppgick för helåret till 476 (2 305) kSEK vilket för året bl.a. består av hyresintäkter och för 

föregående år av Vinnovabidrag. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och 

uppgick för helåret till -7 811 (-4 483) kSEK samt för det fjärde kvartalet till -2 327 (-1 798) kSEK vilket 

är ett resultat av ökat antal anställda. Övriga externa kostnader uppgick -3 882 (-2 047) kSEK för 

helåret. Kostnaderna i bolaget har överlag ökat som ett resultat av den expansionsstrategi som 

genomförs. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -5 384 (-3 777) kSEK och för kvartalet till -2 678  

(-1 454) kSEK. Resultatet för helåret är sämre än föregående år vilket beror på de investeringar som 

gjorts, framförallt inom personal, för att kunna expandera bolagets verksamhet och öka 

försäljningen. 

 

Kassaflöde och investeringar 
Årets kassaflöde blev -2 609 (10 778) kSEK och för det sista kvartalet -1 521 (9 723) kSEK. Den stora 

skillnaden beror på de nyemissioner som genomfördes under 2016. 

Investeringarna för året uppgick till 4 508 (1 052) kSEK och för sista kvartalet var 1 419 (269) kSEK och 

avser till största delen aktivering av utvecklingskostnader men även utgifter för patent. 

 

Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 december 2017 till 74 (82) procent och det 

egna kapitalet 14 374 (16 759) kSEK. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och kassan 

uppgick på balansdagen till 8 391 (11 000) kSEK.  
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Nyckeltal 

Koncernen   2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

    -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

    3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Nettoomsättning (kSEK)   201 1 100 5 031 2 238 

Rörelseresultat (kSEK)   -2 678 -1 454 -5 384 -3 777 

Likvida medel (kSEK)   8 391 11 000 8 391 11 000 

Kassaflöde (kSEK)   -1 521 9 723 -2 609 10 778 

Eget kapital (kSEK)   14 374 16 759 14 374 16 759 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)   3,14 3,67 3,14 3,67 

Soliditet (%)  74 82 74 82 

Balansomslutning (kSEK)   19 329 20 502 19 329 20 502 

Kassalikviditet (%)  210 398 210 398 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   4 571 628 4 239 019 4 571 628 2 862 173 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,59 -0,34 -1,18 -1,31 

Antal utestående aktier vid periodens slut   4 571 628 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 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   2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

    -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

(kSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Omsättning   201 1 100 5 031 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader   1 307 - 4 258 274 

Övriga rörelseintäkter  57 908 476 2 305 

Råvaror och förnödenheter   -342 -344 -1 852 -648 

Övriga externa kostnader   -1 031 -977 -3 882 -2 047 

Personalkostnader   -2 327 -1 798 -7 811 -4 483 

Avskrivningar   -543 -343 -1 604 -1 416 

Rörelseresultat   -2 678 -1 454 -5 384 -3 777 

Finansnetto   -1 14 - 14 

Resultat före skatt   -2 679 -1 440 -5 384 -3 763 

Skatt på periodens resultat   - - - - 

Periodens resultat   -2 679 -1 440 -5 384 -3 763 

         
Hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare   -2 599 -1 440 -5 134 -3 763 

Minoritetsintresse   -80 - -250 - 

      
Balansräkning koncernen           

            

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

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar       7 429 4 531 

Materiella tillgångar       162 158 

Summa anläggningstillgångar       7 591 4 689 

Omsättningstillgångar           

Varulager       1 638 1 089 

Övriga omsättningstillgångar       1 709 3 724 

Kassa och bank       8 391 11 000 

Summa omsättningstillgångar       11 738 15 813 

Summa tillgångar       19 329 20 502 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital           

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare     14 374 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse       - - 

Summa eget kapital       14 374 16 759 

Skulder           

Avsättningar       150 41 

Kortfristiga skulder       4 805 3 702 

Summa skulder       4 955 3 743 

Summa eget kapital och skulder       19 329 20 502 
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Förändringar i eget kapital koncernen   2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

    -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

(kSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Eget kapital vid ingången av perioden   17 054 18 106 16 759 4 328 

Nyemissioner   - - 3 000 20 300 

Emissionskostnader   - 93 - -4 106 

Periodens resultat   -2 679 -1 440 -5 384 -3 763 

Eget kapital vid utgången av perioden   14 375 16 759 14 375 16 759 

         
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 13 766 16 759 13 766 16 759 

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse   609 - 609 - 

      

      

Kassaflöde koncernen   2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

    -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

(kSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar i rörelsekapital  -2 071 -1 097 -3 671 -2 306 

Förändringar i rörelsekapital   1 969 10 997 2 570 -2 057 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -102 9 900 -1 101 -4 363 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 419 -269 -4 508 -1 052 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 92 3 000 16 193 

Periodens kassaflöde   -1 521 9 723 -2 609 10 778 

Likvida medel vid periodens ingång   9 912 1 277 11 000 222 

Likvida medel vid periodens utgång   8 391 11 000 8 391 11 000 
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Resultaträkning moderbolaget   2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

    -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

(kSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

Omsättning   238 1 100 5 180 2 238 

Aktiverade utvecklingskostnader   779 - 2 802 274 

Övriga rörelseintäkter  57 1 846 476 3 243 

Råvaror och förnödenheter   -342 -344 -1 852 -648 

Övriga externa kostnader   -986 -952 -3 651 -2 022 

Personalkostnader   -1 689 -1 787 -6 119 -4 472 

Avskrivningar   -536 -343 -1 597 -1 416 

Rörelseresultat   -2 479 -480 -4 761 -2 803 

Finansnetto   - 14 1 14 

Resultat före skatt   -2 479 -466 -4 760 -2 789 

Skatt på periodens resultat   - - - - 

Periodens resultat   -2 479 -466 -4 760 -2 789 

      
Balansräkning moderbolaget           

            

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

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar       5 801 3 769 

Materiella tillgångar       136 158 

Finansiella tillgångar       1 750 1 750 

Summa anläggningstillgångar       7 687 5 677 

Omsättningstillgångar           

Varulager       1 638 1 089 

Övriga omsättningstillgångar       1 737 3 724 

Kassa och bank       5 857 10 955 

Summa omsättningstillgångar       9 232 15 768 

Summa tillgångar       16 919 21 445 

            

Eget kapital och skulder           

Eget kapital       12 972 17 733 

Skulder           

Avsättningar       150 41 

Kortfristiga skulder       3 797 3 671 

Summa skulder       3 947 3 712 

Summa eget kapital och skulder       16 919 21 445 

 

 

Lund 27 februari, 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 december 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 31 december 2017 uppgick till 1 058.  

 

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 122 404 2,7 % 

Nordnet Pensionsförsäkring 115 769 2,5 % 

Märta Lewander Xu 103 400 2,3 % 

Skandia Försäkring 91 498 2,0 % 

Marcus Kolskog 70 000 1,5 % 

Leif Hagne 66 000 1,4 % 

Magnus Karnsund 47 899 1,0 % 

Kim Karlsson 30 452 0,7 % 

Övriga aktieägare (ca 1 100 st) 1 943 854 42,5 % 

Totalt 4 571 628 100,0 % 
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Finansiell kalender 

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 27 februari 2018 kl. 08:15 CET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASPOROX AB (PUBL) 

Maskinvägen 1 

227 30 Lund 

Tel. 046-540 50 40 

www.gasporox.se 


