
 Investerarbrev
mars 2018

Gasporox produkt GPX1500, ett mätinstrument för syrgas i tråg och påsar lanseras under namnet 
OXYBEAM av stor aktör inom MAP, Modified Atmosphere Packaging eller skyddande atmosfär. 

OXYBEAM - samarbete med stor MAP-aktör 

Gasporox tecknade tidigare denna månad ett viktigt 
strategiskt avtal med en stor välkänd aktör inom gas-
analysinstrument, WITT-Gasetechnik. Avtalet innebär 
att WITT marknadsför och säljer Gasporox produkt, 
GPX1500 under eget namn på världsmarknaden. På var-
je produkt står ”Powered by Gasporox”.

WITT är en erkänd tysk aktör som verkar globalt och 
har många lokala representanter. De levererar allt från 
gasmixers till analysinstrument och har en stor mark-
nadsandel och gott anseende. 

I WITTs produktportfölj finns redan ett analysinstrument 
för syrgas baserat på förstörande provtagning med nålar. 

Gasporox produkt, OXYBEAM blir ett bra komplement 
till WITTs portfölj. Nätverk, kanaler och kundportfölj för 
dessa sorters analysinstrument finns redan etablerat vil-
ket ger Gasporox produkt en effektiv och bred tillgång 
till denna marknad. Detta är ett samarbete som båda 
parter ser mycket ljust på och OXYBEAM kommer visas 
på cirka femtio mässor enbart under 2018
 
Att en etablerad aktör inom denna förpackningsmark-
nad väljer att inkludera Gasporox produkt i sin portfölj 
ser vi som ett stort erkännande. I tillägg ser vi positivt på 
att leverera till en aktör istället för många små distribu-
törer utspridda över världen.  

Anuga FoodTec 
mars 2018

Anuga FoodTec är en av de ledande mässorna i Europa för livsmedels- och dryckesindustrin. De över 1500 utställarna från 50 länder 
visar upp allt från förpacknings- och processmaskiner till förpackningar och komponenter för livsmedelsindustrin. Mässan går vart 
tredje år i Köln i Tyskland och samlar över 45000 besökare över fyra dagar, vilket gör denna mässa till en mycket viktig mötesplats för 
leverantörer och kunder. Gasporox deltog med en större delegation.

Höjdpunkten var bland annat att OXYBEAM lanserades av WITT-Gasetechnik och uppmärksammades av många aktörer. Lanseringen 
hade föregåtts av en stor e-postkampanj och intresset från internationella kunder var mycket stort och vi har redan erhållit vidare 
order. 
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Vem är VD Märta Lewander Xu

Skånska Rapidus listade nyligen 34 skånska talanger att hålla ögonen på, länk. Gasporox VD var en av de 
skånska talanger som uppmärksammades. Nedan följer en intervju med VD Märta Lewander Xu som låter 
er läsare bättre lära känna henne och hennes bild av bolaget.

Märta kan du beskriva dig själv och din bakgrund?
Jag skulle beskriva mig själv som en kombination av tekniskt djup 
och entreprenörsskap.  Kommunikation och marknadsnytta är es-
sentiella ingredienser i min drivkraft. Jag har en teknisk bakgrund 
och kommer från en familj där företagande var en naturlig del. Jag 
är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik samt har lärarexamen i Ma-
tematik och Fysik. Därefter forskningsstudier inom laserspektroskopi 
som via min doktorsexamen banade vägen för bolaget Gasporox. 
Jag  är fokuserad och dedikerad att skapa värde för våra kunder med 
Gasporox produkter. Min vision är att ta ut forskningsinnovationer till 
praktisk nytta i industrin och skapa kundvärde.

Vad är Gasporox styrka?
Förutom produkterna ser jag vår affärsmodell som en styrka för bo-
laget. Vi är en liten aktör som levererar till större maskintillverkare 
inom olika förpackningssegment. Genom att leverera till dessa stora 
aktörer som sedan bygger in våra lösningar i deras maskiner och för-
ser världsmarknaden med dessa kan vi nå ut på marknaden på ett 
effektivt sätt. Vi arbetar nära kunderna och bygger långvariga kund-
relationer som ger återkommande intäkter. 

Du har varit VD i Gasporox sedan 2015. Beskriv utvecklingen!
Gaporox har växt från en forskningsidé till ett bolag som säljer, produ-
cerar och levererar. Jag var första anställd i Gasporox, då som teknisk 
chef, och har sett bolaget i olika faser. Sedan jag blev VD ser jag att vi 
nått ut på marknaden på ett bra sätt och byggt ett komplett team och 
avdelningar som gör att vi som litet bolag kan leverera på ett effektivt 
och bra sätt. Vi har en tydlig vision, stort momentum framåt och höga 
ambitioner.

Vad är det viktigaste för bolaget just nu?
Att fortsätta den positiva utveckling vi haft avseende försäljning och 
lyckosamma kundprojekt och ta hem flera viktiga avtal med olika ak-
törer. 

I tillägg ser jag att bygga dotterbolaget GPX Medical som strategiskt 
viktig. Potentialen för värdeskapande är enorm. Bolagsutveckling sker 
nu och vi har tekniken som skapar förutsättningar som aldrig tidigare 
varit möjlig.
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http://www.rapidus.se/33-lovande-skaningar-att-halla-ogonen-pa/
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Presentation vid Aktiedagen 5 mars

Gasporox deltog vid Stora Aktieägardagen den 5 mars. Vd, Märta Lewander Xu presenterade det 
senaste från bolaget. I utställningsbåset demonstrerades en av Gasporox produkter för förpack-
ningsmätningar av teknisk chef Mikael Sebesta. 

Länk till föredraget finns här. 

För den uppmärksamme läsaren

Alla förändringar kanske inte uppfattas som så stora men vi hoppas att ni som antingen är nya 
läsare av vårt Investerarbrev eller är etablerade prenumeranter har observerat att vi ändrat i vår 
logga. Med ändringen från 

 GASPOROX – Intelligent Laser Solutions till 
 GASPOROX – Laser Sensor Package Solutions 

blir det mer väldefinierat vad vårt erbjudande innebär, dvs lasersensorer för förpackningslösningar. 
Vi erbjuder sensorerna både för HSA – Head Space Analysis som är mätning av gaskoncentrationen 
i den luftspalt som finns i gaspackade förpackningar och för Läcktestning som är mätning av den 
gas som eventuellt läcker ut från otäta förpackningar.
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Nästa investerarbrev kommer i maj 2018
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https://youtu.be/5tORx70gmcQ

