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Pressmeddelande 
Lund, Sverige, 12 februari 2021 
 
Cardeon ny storägare i GPX Medical efter att Norsk Elektro 
Optikk säljer sitt innehav  
 
 
GPX Medical AB (publ) (GPXMED) meddelar idag att de fått en ny storägare, Cardeon AB (publ) 
(Cardeon) då bolagets huvudägare, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), har sålt hela sitt innehav 
i GPXMED. Cardeon blir därmed storägare och kontrollerar 25 procent av aktierna i GPXMED 
och välkända privatinvesterare inom Life Science har köpt NEOs resterande 6 procent i 
GPXMED. Samtliga nya ägare har övertagit NEOs rådande lock-up avtal. NEO är fortsatt 
teknisk partner till bolaget där samarbete fortsätter enligt plan. Cardeon är ett 
investeringsbolag som är nischat mot medicinteknik med tio andra Life Science bolag i sin 
portfölj varav fyra är noterade. 
 
Märta Lewander Xu, styrelseordförande för GPX Medical, kommenterar: 
 
”Vi välkomnar Cardeon som storägare i GPX Medical och ser dem som en strategisk partner för att 
bygga bolaget vidare. Vi uppskattar Cardeons långsiktighet som ägare och erfarenhet inom 
avancerad medicinteknik, och ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla bolaget på vägen 
mot kommersialisering.” 
 
Masoud Khayyami, styrelseledamot och grundare i Cardeon, kommenterar: 
 
”GPX Medical är ett innovativt medicinteknikbolag som utvecklar en viktig produkt för den neonatala 
intensivvården med stor potential på en betydande global marknad. Vi tror starkt på bolagets ledning 
och det kommersiella fokus som bolaget har. Som långsiktiga ägare är vi glada över möjligheten att 
ta in det här innehavet i vår portfölj och stödja GPX Medicals väg mot kommersialisering och global 
marknadslansering.” 
 
Erik Rosen, styrelseordförande för NEO, kommenterar: 
 
”Som den första externa investeraren i GPX Medical har det varit ett nöje att se bolaget successivt 
byggas upp från tidig innovation till ett självständigt bolag med en stark ledning, organisation och 
produkt. Inför bolagets kommande kommersialisering ser vi att Cardeon som erfaren och långsiktig 
Life Science-investerare på många sätt kan bidra till GPX Medicals fortsatta tillväxtresa. Vi fortsätter 
att vara en del av GPX Medical som strategisk teknikpartner.” 
 
 
Kort om Cardeon  
Cardeon är ett svenskt investeringsbolag som utvecklar nordiska innovativa företag och startups 
inom medicinteknik och Life Science. Bolagets portfölj innefattar bland annat noterade Spectracure, 
Lumito och Prolight Diagnostics samt ett flertal onoterade innehav. 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se 
____________________________________________________________________________ 

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna 
hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling 
och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad 
vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget 
grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ 
First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified 
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se 


