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Pressmeddelande     
Lund 2019-01-22 

Kraftfull satsning på GASPOROX dotterbolag GPX 
Medical, styrelsen rekryterar Hanna Sjöström till ny 
VD från och med 28 januari 2019.  
 
Hanna Sjöström kommer närmast från TePe Munhygienprodukter AB där hon i sin roll som 
marknadsdirektör arbetat med produktutvecklingsfrågor, marknadsföring och försäljning samt 
affärsutveckling. Hanna Sjöström, Ekonomie Magister inom Technology Management från Lunds 
Universitet, har lång internationell kommersiell och utvecklingserfarenhet. 
 
”Hanna kommer med sin erfarenhet från tillväxtbolag inom dentalbranschen, och med sin 
internationella bakgrund från ledande roller i storbolag som The Coca-Cola Company och L’Oréal, 
att kraftfullt kunna ta över ledarskapet för GPX Medical i dess kommersialiseringsfas”, säger 
Märta Lewander Xu, VD för Gasporox. 
 
”Det känns spännande att med min kommersiella bakgrund få leda ett så tekniskt kunnigt team 
och på marknaden få etablera den laserbaserade metoden för gasmonitorering i lungor hos för 
tidigt födda barn. Metoden kan göra väsentlig nytta för de minstas hälsa och vården och har en 
stark marknadspotential. Vi förväntar oss en betydande internationell tillväxt för bolaget när 
metoden når framgång i sin kommersiella fas”, säger Hanna Sjöström. 
 
För mer information om Gasporox dotterbolag GPX Medical, besök: 
http://www.gasporox.se/about/gpx-medical/ 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 
 
____________________________________________________________________________ 
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 kostnads-
effektiv 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. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, 
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 


