
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lyckad företrädesemission  

  
Årets första sex månader 
§ Omsättningen uppgick till 2.312 (2.814) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -3.496 (-2.302) kSEK 
§ Kassaflödet uppgick till -5.241 (1.130) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,50) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 672 658 (4 571 628) st. 
  
Andra kvartalet 
§ Omsättningen uppgick till 1.206 (1.400) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -1.607 (-1.014) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -2.669 (-1.351) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,22) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 772 578 (4 571 628) st. 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
§ Årsstämman beslutade om en företrädesemission om 16,3 MSEK till teckningskursen 9,80 

SEK per aktie 
§ Företrädesemissionen genomfördes, övertecknades till 110% och avslutades den 19 juni 
§ Årsstämman beslutade om utgivande av optioner till bolagets ledande befattningshavare och 

anställda. Det tecknades 178.125 teckningsoptioner och därmed tillfördes bolaget cirka 230 
kSEK 

§ Gasporox dotterbolag GPX Medical AB valde in Lina Boreson och Stephan Dymling som 
ordinarie styrelseledamöter 

§ Gasporox tecknade nytt samarbetsavtal med viktig partner inom läkemedelssegmentet för 
utveckling av ett system för materialanalys samt erhöll order om 1,5 MSEK för leverans andra 
halvåret 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
§ Den genomförda företrädesemissionen är registrerad och bolaget har netto tillförts 15,1 MSEK 

efter avdrag för kapitalanskaffningskostnader 
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VD, Märta Lewander Xu kommenterar

Inledning 
Under våren genomförde vi en företrädesemission 
på ett lyckat sätt med en övertecknad emission. 
Glädjande var att så många av våra aktieägare, 
anställda och att våra huvudägare visade oss 
vidare förtroende genom att delta i emissionen. 
Personligen tycker jag att det har varit 
inspirerande att träffa många aktieägare både vid 
årsstämman i Lund och på de investerarträffar vi 
hade under teckningstiden. Dessa 
investerarträffar gav oss möjlighet att summera 
och reflektera över det som Gasporox 
åstadkommit sedan notering, med slutsatsen att vi 
levererat väldigt väl och haft en positiv utveckling. 
 
Glädjande var också den analys som gjordes av 
opartiska SvD Börsplus vilka gav oss en bra 
rating, 5, på en 6-gradig skala.  
 
Nu är företrädesemissionen klar och sommaren 
snart likaså. Allt arbete med emissionen, som nu 
är avslutat, kommer att omsättas i ännu mer tid 
och kraft att leverera på nya områden som 
läcktestning men framförallt fokus på att öka 
försäljningen inom våra nuvarande segment. 
 
Försäljning 
Försäljningen under första halvåret ligger i linje 
med motsvarande period föregående år trots ökat 
antal kunder. Det beror till viss del på årlig 
avtalsleverans av sensorer som föregående år  
levererades under första halvåret medan den i 
huvudsak levereras under andra halvåret i år.  
 
Vi har detta halvår arbetat intensivt med flera 
integrationsprojekt både i Europa och i Japan men 
det tar både längre och mer tid än förväntat och 
det händer saker hos kunderna som vi inte styr 
över, vilket i sin tur försenar säljprocesserna eller 
slutleveranser. Vi är typiskt en liten del av ett 
större  projekt där en helt ny maskin eller linje 
utvecklas. Kunderna är positivt inställda och det är 
inga som fallit ifrån. Tvärtom efterfrågar de fler 

kundprojekt vilket visar på ett stort behov av vår 
teknologi inom många områden.  
 
När det gäller försäljning av det kompletta 
systemet GPX1500, som säljs av Witt under 
namnet Oxybeam, etablerades detta samarbete 
under första kvartalet. Vi ser nu under andra 
kvartalet att försäljning börjat kommit igång med 
löpande order. Vi levererade också ett Microlab till 
Tyndall Institute på Irland under perioden. 
 
Positivt under andra kvartalet var att vi tecknade 
ett stort avtal inom ett nytt applikationsområde, 
materialanalys. Partnern är en stor och viktig aktör 
inom läkemedelssegmentet där vi nu påbörjar 
utveckling av ett nytt område tillsammans med en 
slutkund. Samtidigt med avtalstecknandet erhöll vi 
en order om 1,5 MSEK för leverans under andra 
halvåret 2018. 
 
Utveckling  
Förutom kundbaserad utveckling med kundprojekt 
har vi även inhouse utvecklat sensorer för nya 
marknader, såsom en flasksensor (CO2 vid högt 
tryck) samt vidareutvecklat vår läcksensor med 
nya kommunikationsmöjligheter. Båda dessa 
sensorer breddar vårt erbjudande till nya 
marknader och gör det möjligt för oss att nå nya 
förpackningar och tillämpningar med samma 
laserplattform.  
 
GPX Medical 
GPX Medical har återigen ett produktivt kvartal 
bakom sig både bolagsmässigt och 
utvecklingsmässigt. GPX Medical förstärkte sin 
styrelse i samband med årets stämma. Lina 
Boreson och Stephan Dymling tog plats som 
ordinarie ledamöter vilket jag är övertygad om blir 
ett bra komplement till Katarina Svanberg, Tore 
Gimse och mig själv. 
 
Fokus hos  GPX Medical under kvartalet har varit 
förberedelse för studier på bebisar under hösten 
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med sitt lungapplikationssystem NEOLA. GPX 
Medical arbetar även parallellt med att knyta in 
samarbetspartners och besökte bland annat Kina 
under detta kvartal för att diskutera ett potentiellt 
samarbete.  
 
Framtiden 
Första halvåret 2018 har varit tudelat. Vi har 
genomfört väldigt många aktiviteter i högt tempo 
mot kunder, samarbetspartners, aktieägare och 
aktiemarknaden. Vi lyckades väl med 
nyemissionen, vi har ökat antal kunder, kunderna 
är väldigt nöjda med Gasporox team och våra 
produkter men trots dessa positiva ökningar  
lyckades vi inte öka vår försäljning i den takt vi 
önskar då bland annat stora leveranser ligger 
under andra halvåret.  
 
Jag känner mig stärkt av att se potentialen hos de 
kunder vi arbetar mot och att det rör sig framåt 
samt att våra aktieägare visat sitt förtroende 
genom att investera ytterligare i Gasporox. 
 
Kapitalet skall vi använda förnuftigt för att 
finansiera breddningen av Gasporox erbjudande 

till att även omfatta läcktestning. Satsningar här 
inkluderar bland annat resursförstärkning inom 
sälj- och marknad, investeringar i produktion samt 
fler integrationsprojekt hos kunder. 
 
Vi skall även tillsammans med Norsk Elektro 
Optikk investera i GPX Medical för att finansiera 
en mellanperiod på två år för att slutföra Neo-
Lungprojektet och fram till start av industrialisering  
och kliniska prövningar. Vidare är det en 
målsättning att bygga upp GPX Medical som en 
fristående organisation, redo för egen finansiering 
som eget bolag. 
 
Vi har gjort ett gott grundarbete under första 
halvåret som vi bör kunna skörda under andra 
halvåret. Vår orderbok ser bra ut, kassan är stark 
och vi är beredda på en intensiv och produktiv 
höst. 
 

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.  
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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 andra kvartalet uppgick till 1.206 (1.400) kSEK och för de första sex 
månaderna till 2.312 (2.814) kSEK. Detta var ett svagt kvartal försäljningsmässigt vilket är en 
kombination av kundprojekt som generellt tar något längre tid än förväntat, vissa förseningar hos 
kunder utanför bolagets kontroll samt att en del leveranser förskjutits till andra halvåret. Ytterligare 
en förklaring är att mycket tid från ledningen har spenderats på företrädesemissionen, och till viss 
del tagit fokus från försäljningsarbetet. Övriga rörelseintäkter var i kvartalet 703 (135) kSEK och 
för de första sex månaderna 703 (312) kSEK vilket är statliga bidrag för SinusLight projektet i GPX 
Medical AB. Personalkostnader, som ökat med anledning av planerade och genomförda 
nyanställningar, uppgick under kvartalet till -2.808 (-2.061) kSEK och för sex månader -4.767 (-
3.905) kSEK. Övriga externa kostnader uppgick till -868 (-963) kSEK för kvartalet och -2.072 (-
1.878) kSEK för sex månader. Kostnaderna i koncernen har överlag ökat som ett resultat av den 
expansionsstrategi som genomförts. Som ett resultat av detta, i kombination med den svaga 
försäljningen, blev rörelseresultatet för kvartalet -1.607 (-1.014) kSEK samt för de första sex 
månaderna -3.496 (-2.302) kSEK. 
 

Kassaflöde och investeringar 
Andra kvartalets kassaflöde blev -2.669 (-1.351) kSEK och för sex månader -5.241 (1.130) kSEK. 
Investeringarna under kvartalet var 1.017 (1.050) kSEK och för sex månader 2.199 (1.993) kSEK. 
Dessa avser till största delen aktivering av utvecklingskostnader men även utgifter för nya patent. 
Investerings-verksamheten under kvartalet, och första halvåret, visar nettot från den i juni 
avslutade företrädesemissionen. 
 

Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 2018 till 84 (85) procent och det egna 
kapitalet till 25.972 (17.458) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 3.150 (12.130) kSEK. Likvid 
från företrädesemissionen, 15,1 MSEK netto, kom in under första veckan i juli 2018. 
 

  



 

 GASPOROX AB (publ) – DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2018 6 

GASPOROX
    LASER GAS SENSING SOLUTIONS

Nyckeltal 
 

 
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 2017 års årsredovisning. För ytterligare information 
hänvisas till koncernens årsredovisning 2017. 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 det prospekt som 
upprättades i samband med Gasporox företrädesemission i maj 2018 samt årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2017. 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. 

Koncernen 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

-2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 1 206 1 400 2 312 2 814 5 031

Rörelseresultat (kSEK) -1 607 -1 014 -3 496 -2 302 -5 384

Likvida medel (kSEK) 3 150 12 130 3 150 12 130 8 391

Kassaflöde (kSEK) -2 669 -1 351 -5 241 1 130 -2 609

Eget kapital (kSEK) 25 972 17 458 25 972 17 458 14 375

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 4,17 3,82 4,17 3,82 3,14

Soliditet (%) 84 85 84 85 74

Balansomslutning (kSEK) 30 913 20 473 30 913 20 473 19 329

Kassalikviditet (%) 433 435 433 435 210

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 4 772 578 4 571 628 4 672 658 4 571 628 4 571 628

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,34 -0,22 -0,75 -0,50 -1,18

Antal utestående aktier vid periodens slut 6 234 036 4 571 628 6 234 036 4 571 628 4 571 628
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Finansiella rapporter i sammandrag 
 

 
 
 

Resultaträkning koncernen 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
-2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Omsättning 1 206 1 400 2 312 2 814 5 031
Aktiverade utvecklingskostnader 1 055 1 181 2 130 1 942 4 258
Övriga rörelseintäkter 703 135 703 312 476
Råvaror och förnödenheter -611 -355 -1 009 -947 -1 852
Övriga externa kostnader -868 -963 -2 072 -1 878 -3 882
Personalkostnader -2 808 -2 061 -4 767 -3 905 -7 811
Avskrivningar -284 -351 -793 -640 -1 604
Rörelseresultat -1 607 -1 014 -3 496 -2 302 -5 384
Finansnetto 0 1 0 1 0
Resultat före skatt -1 607 -1 013 -3 496 -2 301 -5 384
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 607 -1 013 -3 496 -2 301 -5 384

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -1 757 -5 134 -3 502 -2 201 -5 134
Minoritetsintresse 150 24 6 -100 -250

Balansräkning koncernen

(kSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 847 5 893 7 429
Materiella tillgångar 140 149 162
Summa anläggningstillgångar 8 987 6 042 7 591
Omsättningstillgångar
Varulager 1 593 1 489 1 638
Övriga omsättningstillgångar 17 183 812 1 709
Kassa och bank 3 150 12 130 8 391
Summa omsättningstillgångar 21 926 14 431 11 738
Summa tillgångar 30 913 20 473 19 329

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25 614 16 352 13 766
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 358 1 106 609
Summa eget kapital 25 972 17 458 14 375
Skulder
Avsättningar 250 41 150
Kortfristiga skulder 4 691 2 974 4 804
Summa skulder 4 941 3 015 4 954
Summa eget kapital och skulder 30 913 20 473 19 329
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Förändringar i eget kapital koncernen 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
-2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Eget kapital vid ingången av perioden 12 485 18 471 14 374 16 759 16 759
Nyemissioner 16 520 0 16 520 3 000 3 000
Emissionskostnader -1 426 0 -1 426 0 0
Periodens resultat -1 607 -1 013 -3 496 -2 301 -5 384
Eget kapital vid utgången av perioden 25 972 17 458 25 972 17 458 14 375

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25 922 16 352 25 614 16 376 13 766
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 50 1 106 358 1 082 609

Kassaflöde koncernen 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
-2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital -1 223 -662 -2 603 -1 661 -3 671
Förändringar i rörelsekapital -15 523 361 -15 533 1 784 2 570
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 746 -301 -18 136 123 -1 101
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 017 -1 050 -2 199 -1 993 -4 508
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 094 0 15 094 3 000 3 000
Periodens kassaflöde -2 669 -1 351 -5 241 1 130 -2 609
Likvida medel vid periodens ingång 5 819 13 481 8 391 11 000 11 000
Likvida medel vid periodens utgång 3 150 12 130 3 150 12 130 8 391
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Lund den 21 augusti, 2018 
Styrelsen 
 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Resultaträkning moderbolaget 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
-2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Omsättning 1 361 1 452 2 467 2 866 5 180
Aktiverade utvecklingskostnader 650 537 1 234 1 298 2 802
Övriga rörelseintäkter -34 135 30 312 476
Råvaror och förnödenheter -443 -355 -841 -947 -1 852
Övriga externa kostnader -1 162 -861 -2 166 -1 743 -3 651
Personalkostnader -2 072 -1 631 -3 446 -3 198 -6 119
Avskrivningar -282 -351 -788 -640 -1 597
Rörelseresultat -1 982 -1 074 -3 510 -2 052 -4 761
Finansnetto 0 1 0 1 1
Resultat före skatt -1 982 -1 073 -3 510 -2 051 -4 760
Skatt på periodens resultat -1 0 0 0 0
Periodens resultat -1 983 -1 073 -3 510 -2 051 -4 760

Balansräkning moderbolaget

(kSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 6 575 4 732 5 801
Materiella tillgångar 117 149 136
Finansiella tillgångar 1 750 1 750 1 750
Summa anläggningstillgångar 8 442 6 631 7 687
Omsättningstillgångar
Varulager 1 593 1 489 1 638
Övriga omsättningstillgångar 16 797 748 1 737
Kassa och bank 2 031 9 365 5 857
Summa omsättningstillgångar 20 421 11 602 9 232
Summa tillgångar 28 863 18 233 16 919

Eget kapital och skulder
Eget kapital 24 556 15 681 12 972
Skulder
Avsättningar 250 41 150
Kortfristiga skulder 4 057 2 511 3 797
Summa skulder 4 307 2 552 3 947
Summa eget kapital och skulder 28 863 18 233 16 919
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GASPOROX aktien 
Aktiekapital och aktien 
Per den 30 juni 2018 uppgick Gasporox aktiekapital till 2.285.814,10 kronor med totalt 4 571 628 
utestående aktier samt tecknat, ej registrerat, aktiekapital om 831.204 kronor avseende de 
1.662.408 aktier som tecknades i företrädesemissionen med tilldelningsbeslut den 21 juni 2018. 
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 29 juni 2018 uppgick till 1 036.  
 

   

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 106 317 2,3%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 122 925 2,7%

Märta Lewander Xu 103 400 2,3%

Försäkrings AB Skandia (Depåförsäkring Skandialink) 92 998 2,0%

Marcus Kolskog 70 000 1,5%

Magnus Karnsund 49 231 1,1%

Kim Karlsson 35 771 0,8%

LDM Innovation AB 34 000 0,7%

Övriga aktieägare (ca x st) 1 976 634 43,2%

Totalt 4 571 628 100,0%

Tecknade, ej registrerade aktier, i företrädesemission 1 662 408

Totalt efter registrering 6 234 036
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Finansiell kalender 
8 november 2018  Delårsrapport januari - september 2018 
20 februari 2019  Bokslutskommuniké 2018  
  
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se. 
 

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 
 
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 21 augusti 2018 kl. 08:15 CET. 
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