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Styrelsen i Gasporox har beslutat att, villkorat godkännande av årsstämman, genomföra en företräde-
semission om cirka 16,3 MSEK.

Emission - marknadsplan 

Emissionslikviden från den planerade företrädesemis-
sionen är framförallt avsedd att finansiera vidareutveck-
lingen av Gasporox teknologi till nya applikationsom-
råden, främst läcktestning, samt finansiera nästa steg i 
dotterbolaget GPX Medicals utveckling inom medicinsk 
diagnostik, främst monitorering av lungor hos för tidigt 
födda barn. Detta ger Gasporox förutsättningar att ytter-
ligare kapitalisera på sin teknologi och bredda sitt kun-
derbjudande till ett redan befintligt, stort, kundbehov. 

Emissionslikviden kommer även att stärka Gasporox 
rörelsekapital vilket möjliggör ytterligare satsningar på 
marknadsföring och försäljning, både till befintliga som 
nya kunder och samarbetspartners. Dessutom kommer 
ytterligare effektivisering av aktuell produktion samt 
planering för utökad framtida produktionskapacitet att 
göras för att säkerställa en hållbar marginalutveckling. 
Detta skall bland annat ske genom resursförstärkning 
i form av nyanställning av personal med inriktning på 
marknadsföring, försäljning och övrig spetskompetens. 

Av den totala emissionslikviden kommer cirka 40 % att 
dediceras till dotterbolaget GPX Medicals utveckling. 
Även GPX Medicals minoritetsägare, Norsk Elektro Op-
tikk, avser att fortsätta ge finansiellt stöd till GPX Medi-
cals verksamhet.

Ledningen för Gasporox kommer i anslutning till teck-
ningstiden att hålla presentationer, investerarträffar, ut-
skick, synas i sociala medier samt i traditionella kanaler 
som Dagens Industri, enligt följande;

- Sedermeradagen i Malmö den 15 maj på Malmö Live.

- Sedermera investerarträff i Malmö den 7 juni.

- Aktiespararnas Småbolagsdagen i Stockholm den 11 

juni.

- Sedemera investerarträff i Göteborg den 14 juni.

Ni finner bolagets årsredovisning för 2017 på denna länk 
(www.gasporox.se) samt aktuell kvartalsrapport, för för-
sta kvartalet 2018, på denna länk (www.gasporox.se).

De föreslagna villkoren för företrädemissionen är i sam-
mandrag följande;

Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2018.

Teckningskurs: 9,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 662 
408 aktier, motsvarande 16 291 598,40 SEK.

Avstämningsdag: 25 maj 2018. Sista dag för handel i 
aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 
maj 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teck-
ningsrätter är den 24 maj 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 25 
maj 2018 är registrerade som aktieägare i Gasporox äger 
företrädesrätt att teckna aktier i den förestående ny-
emissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teck-
ningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teck-
ning av fyra (4) nya aktier. Notera att även allmänheten 
ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Antal aktier innan nyemission: 4 571 628 aktier.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nas-
daq Stockholm First North under perioden 31 maj – 15 
juni 2018.

Värdering (pre-money): Cirka 44,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit tecknings-
förbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 
47 procent av emissionsvolymen.

Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm 
First North från och med den 31 maj 2018 och pågå fram 
till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. 
Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2018.

Handel i aktien: Gasporox aktier handlas på Nasdaq 
Stockholm First North, under symbolen ”GPX”.

ISIN-kod: SE0008991624.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om 
teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och 
anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offent-
liggöras på bolagets (www.gasporox.se) och Sedermera 
Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor se-
nast i samband med att teckningstiden inleds.
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http://www.gasporox.se/wp-content/uploads/2018/05/Annual-report-Gasporox-published-2018.pdf
http://www.gasporox.se/wp-content/uploads/2018/05/Q1-2018-Gasporox-2018-05-03-FINAL-2.7-merged.pdf
http://www.gasporox.se
http://www.sedermera.se


Styrelse
 

Katarina Svanberg
Styrelseledamot sedan 2016 och medgrundare av Gasporox. Katarina Svanberg är professor i onkologi och verkar 
idag som professor både vid Lunds Universitet samt vid South China Normal University i Guangzhou i Kina. Katarina 
Svanberg har under sin forskningskarriär arbetat med optiska tekniker för diagnostik och behandling av cancer och 
har tidigt utvärderat olika tekniker i kliniska studier med god framgång.

Stephan Dymling
Nyvald styrelseledamot Stephan Dymling har en lång erfarenhet från produktutveckling inom medicinteknik och 
har varit med från idé till kommersiella faser i flera bolag. Han är idag CTO på Clinical Laser Systems AB samt BiBBIn-
struments AB, där han även sitter i styrelsen. Genom åren har Stephan Dymling haft flera ledande befattningar inom 
medicinsktekniska bolag och även som chef för biomedicinska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund 
och har därmed god förståelse för både kunden och leverantörens perspektiv.

Märta Lewander Xu, VD 
Märta Lewander Xu har en bakgrund inom forskning och är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Hennes dok-
torsarbete var inriktat på Gasporox teknik mot tillämpningarna medicinsk teknik och förpackningsanalys. Hennes 
forskning hade en särskild innovationsdriven inriktning, vilken hon fortsatt utveckla i sina roller på Gasporox. Märta 
Lewander Xu har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta har en stor 
kunskap inom laserspektroskopi och produktutveckling. Märta var CTO på Gasporox 2011-2014 och tillträdde som 
VD för Gasporox i januari 2015 och som VD för GPX Medical 2016.  Ledamot i NEOLund AB, CxTx AB samt Lund Laser 
Centre vid Lunds Universitet.
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Lina Boreson
Nyvald styrelseledamot Lina Boreson är idag affärsrådgivare på SmiLe inkubatorn, en inkubator som ligger på Med-
icon Village i Lund som stöttar uppstartsbolag inom lifescience. Hennes uppdrag på SmiLe är att erbjuda medlem-
marna support gällande affärsutveckling, marknadsföring och kommersialisering. Hon har en lång bakgrund inom 
läkemedelsindustrin där hon haft flera ledande positioner inom marknad, försäljning och kommunikation, bland 
annat från amerikanska Biogen.

Presentation av GPX Medicals styrelse 
GPX Medical är ett bolag som utvecklar teknologi inom området medicinsk diagnostik. Vid GPX Medicals årsstämma den 11 april 
valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Lina Boreson och Stephan Dymling. De bidrar med gedigen erfarenhet inom området 
medicintekniska produkter och kommer vara ett stort stöd i bolagets pågående resa mot en kommersialisering. Styrelsen består 
nu av VD och fyra styrelsemedlemmar vilka presenteras kort nedan.

Tore Gimse
Ordförande i styrelsen sedan 2016. Tore Gimse har stor erfarenhet av teknik-, bolag- och affärsutveckling. Han har en 
doktorsexamen i matematik från Universitetet i Oslo och har haft anställning vid tre olika universitetsinstitutioner i 
Norge. Han har egen entreprenörserfarenhet och har hållit olika management (VD och CTO) och styrelsepositioner 
i flera norska teknologibolag och forskningsinstitut inom följande branscher: olja/gas, IKT, logistik, digital TV.  Tore 
Gimse har arbetat med strategi, innovation, kommersialisering, spin-offs, etik och ledarutveckling. Sedan 2016 är 
han VD och koncernchef för Norsk Elektro Optikk AS. Tore Gimse är även styrelseordförande i Gasporox samt Norsk 
Elektro Optikk Lund AB.
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PACKNING MED GASBLANDNING
Idag har vi konsumenter vant oss vid varor av god kvalitet med lång håll-
barhet. Vi önskar färska produkter, utan tillsatser och beredda på det sätt 
vi önskar, såsom skuren sallad, färdigmat, färsk pasta, m.m. Nyckeln till att 
kunna erbjuda sina kunder detta är att varan, dvs livsmedlet, packas i en 
gasblandning, så kallad skyddande atmosfär. Det innebär att gasmixen är 
en kombination av syrgas, koldioxid och kvävgas med önskade koncentra-
tioner för att förlänga hållbarheten.

KVALITETSKONTROLL VID PRODUKTION
En korrekt förpackad vara är essentiellt för produktens kvalitet under håll-
barhetstiden. Kvalitetskontroll genomförs vid produktionen direkt efter att 
varan förslutits. Det som kontrolleras är att gasen har rätt koncentration 
samt att förpackningen är tät. Detta sker typiskt av operatörer genom re-
gelbundna stickprover, som förstör varorna.

BEHOV - AUTOMATISERAD LÖSNING 
Önskan från producenterna är att ha en kontinuerlig kvalitetskontroll på 
produktionslinjen som automatiskt säkerställer att alla varor som produce-
ras har rätt gasmix och att förpackningarna är väl förseglade innan de går 
vidare till affären.  

GASPOROX LÖSNING 
Med Gasporox lösning kan förpackningen kvalitetssäkras direkt på produk-
tionslinjen, automatiskt och kontinuerligt, och säkerställa att den är korrekt 
gasförpackad samt tät. Detta är idag inte möjligt med någon annan teknik 
än Gasporox och idag används istället förstörande tester och enbart på ut-
valda prover.

Gasporox teknik - bakgrund 
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Nästa investerarbrev kommer i augusti 2018

Gasporox lösning
Gasporox laserteknik är baserad på absorp-
tionsspektroskopi.

Alla gaser absorberar ljus på ett unikt sätt vid 
olika våglängder. Genom att använda lasrar 
med våglängd precis vid gasabsorptionen kan 
koncentrationen samt trycket av gasen mätas.

Gasporox mäter typiskt syrgas, koldioxid och 
vattenånga. Alla dessa gaser mäts vid olika våg-
längder och kräver därför en sensor för varje 
gas som ska detekteras.

Genom att låta laserljus passera en förpacknings gasvolym, så kallad headspace, kan gaskoncentrationen i förpackningen bestämmas 
utan att sensorn är i direkt kontakt med gasen. En laserkälla skickar ut ljus och en mottagare detekterar ljuset som färdats genom för-
packningen. Beroende på förpackningens form och vart gasen är placerad positioneras laserkällan och mottagaren olika. Resultatet 
visas som gaskoncentration i %.

HEADSPACEANALYS

Gasporox sensorer kan även användas för att säkerställa att förpackningar är gastäta och inte läcker. Detta koncept skiljer sig något ifrån 
headspaceanalysen. Istället för att lysa igenom förpackningen och analysera gasen som finns inuti studerar man gasen som läcker ut 
från förpackningen. Särskilt är det koldioxid man detekterar då den enbart finns i mycket låga nivåer i luften  medan förpackningar med 
skyddande atmosfär har hög koldioxidhalt. Genom att med laserljus mäta nivån koldioxid utanför en förpackning kan förpacknings- 
täthet säkerställas.

LÄCKTESTNING

Med Gasporox lösning är det möjligt att oförstörande 
mäta gasen i förpackningar, så kallad headspace-analys, 
men även att säkerställa att förpackningar är gastäta, så 
kallad läcktestning. Denna lösning ger kunden mervärde, 
dels i form av garanterad kvalitetssäkring av gasinnehåll 
och gasläckage av samtlig produktion, och dels resursbe-
sparing i form av lägre kostnader för manuell kontroll, om-
packning samt matsvinn.
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