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Årets omsättning ökade med 25 procent 

  
Helåret 

 
§ Omsättningen uppgick till 6.286 (5.031) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -6.625 (-5.384) kSEK 
§ Kassaflödet uppgick till 8.212 (-2.609) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -1,21 (-1,18) SEK före utspädning 

*Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 5 459 764 (4 571 628) st. 
 

§ Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 
 
Fjärde kvartalet 

 
§ Omsättningen uppgick till 2.052 (201) kSEK 
§ Rörelseresultatet uppgick till -1.856 (-2.678) kSEK 
§ Kassaflödet för perioden uppgick till -2.449 (-1.521) kSEK 
§ Resultat per aktie* uppgick till -0,30 (-0,59) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st. 
 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 

§ Gasporox erhöll order om 2,7 MSEK som avsåg tidigare avtalad volym för 2019 
§ EU-projektet Neo-Lung som leddes av GPX Medical fullbordades med stor framgång 
§ Gasporox genomförde Factory Acceptance Test samt levererade ett kundprojekt för material-

analys med gott resultat 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
§ Gasporox erhöll Europapatent för läcktestning i förpackningar 
§ GPX Medical rekryterade Hanna Sjöström till ny VD från och med 28 januari 2019 
§ Gasporox utsåg Ulf Sköld, till ny CFO från och med den 7 februari 2019 
§ Gasporox erhöll order på cirka 0,8 MSEK från ett av Europas största inspektionsbolag på    

läkemedelssidan 
§ Gasporox erhöll Sverigepatent för läcktestning tillsammans med Ishida Europé Ltd.  
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VD Märta Lewander Xu har ordet 

Vi som konsumenter förväntar oss att produkterna 
vi köper i mataffären har en hög kvalité under hela 
hållbarhetsperioden och att de har producerats 
med miljötänk och sunda hållbarhetsvärderingar. 
Nyckeln till detta ligger i en god produktionskedja, 
med flera kvalitetskontroller samt att produkten är 
väl förpackad. Brister i kedjan leder till matsvinn 
eller missnöjda konsumenter. 
 
Med Gasporox lösning kan producenten säker-
ställa att livsmedlet, eller läkemedlet, de tillverkat 
i sin fabrik är korrekt förpackat, med rätt gasmix 
samt att förpackningen är gastät. Detta är en 
nyckel till att produkten ska ha en lång hållbarhet 
och således en kritisk kvalitetsparameter. Idag 
sker kvalitetskontrollen främst genom stickprovs-
kontroller av förpackningar som sedan slängs och 
generar ett förpacknings- och matsvinn och        
därmed negativ miljöpåverkan. Med Gasporox 
lösning kan varje enskild färdigproducerad för-
packning kontrolleras och sedan levereras ut till 
kund. Det innebär att varje vara som når konsu-
menten är kvalitetstestad och producenten kan 
vara säker på att de varor som levereras ut håller 
en hög och jämn kvalité. Gasporox mål är att varje 
förpackning som packas med särskild gasmix, så 
kallad skyddande atmosfär, ska ha kontrollerats 
med en Gasporox-sensor direkt på produktionslin-
jen, precis lika självklart som att alla förpackningar 
har vägts av en våg på produktionslinjen. 
 
Hur många förpackningar packas då i särskild 
gas? Fler än du kanske tror, faktum är att det idag 
är standard att förpacka många produkter i         
särskild gasmix, så kallad skyddande atmosfär.      
Exempel är färskt kött, fisk, kyckling, pålägg,     
skuren sallad, ost, färsk pasta, juicer, kolsyrade 
drycker, mjölkersättning, färdigrätter m.m. Inom 
läkemedel är det mediciner i vialer, ampuller eller 
sprutor som försluts med särskild gasmix för att få 
lång hållbarhet.  
 

Gasporox levererar en sensor som en komponent 
till ett inspektionssystem och den typiska kunden 
är maskinlinjetillverkare eller inspektionsmaskin-
tillverkare. Vi riktar oss till aktörer inom livsme-
dels-, dryckes- och läkemedelsindustrin och är 
idag främst etablerade inom läkemedelssidan där 
vår sensor integreras både till inline-system och till 
fristående inspektionssystem för t.ex. laboratorie-
bruk. Inom livsmedelsegmentet arbetar vi med ett 
antal aktörer för att Gasporox sensor ska bli en 
komponent i deras system, både gällande gas-
mätning i förpackning men även för läcktestning. 
Det handlar om olika sorters förpackningar, 
såsom påsar, tråg, kartongförpackningar samt 
olika produktinnehåll allt från snacks, kött, pulver, 
färdigrätter m.m. 
 
Det blir fler och fler producenter som väljer skyd-
dad atmosfär som packteknik för sina produkter. 
Trots att produktion- och förpackningsmaskinerna 
är snabba så krävs det många produktionslinjer 
för att förse oss konsumenter med alla förpack-
ningar. Uppskattningar visar att enbart inom livs-
medel finns över 100 000 produktionslinjer som 
använder skyddande atmosfär. Lägger man till lä-
kemedelslinjer samt dryckeslinjer med vialer, am-
puller, sprutor, kolsyrade drycker, vatten, rödvin, 
bag-in-box m.m. växer siffran ytterligare. Gaspo-
rox sensor bygger på avancerad teknologi som 
ger ett värde för producenten som kan säkerställa 
att de produkter som levereras ut håller en hög 
kvalité med rätt gasmix och väl försluten för att 
kunna konsumeras under hela hållbarhetspe-
rioden. Genom att slippa operatörer som gör stick-
provskontroller och slänga testade produkter så 
blir det en ekonomisk vinst för producenten att in-
kludera Gasporox lösning och kvalitetskontroll di-
rekt på linjen.  
 
Gasporox är ett bolag på en resa som har höga 
ambitioner att ta denna patenterade produkt till 
globala marknaden. Investeringar har krävts i      
utveckling, produktionsinfrastruktur, marknads- 
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och affärsstrategi, där bolaget följer sin plan och 
visar på tillväxt med bland annat en ökad omsätt-
ning om cirka 25 procent 2018. Vi utvärderar vår 
verksamhet och våra aktiviteter löpande för att 
ständigt finjustera framdriften av bolaget. Vi ser att     
införsäljningen tar tid, men med långsiktiga avtal 
och goda kundrelationer ser vi hur vi får återkom-
mande orders och en ständigt växande affär.    
Ordrarna är inte enbart intäkter utan visar också 
på att marknaden långsamt men säkert tror på och 
förstår tekniken samt värdet av Gasporox             
lösningar för deras avancerade maskiner. Genom 
att ha en grundprodukt som vi anpassar efter         
kundens behov knyter vi till oss kunden i vår lös-
ning och kan sedan leverera den i volym. Vi har 
nått en bra bit på vägen med flera stora ordrar     
under 2018 och bolaget följer plan.  
 
Dryckesindustrin är en ny marknad för oss och vi 
lanserade, under hösten 2018, första sensorn för 
detta segment och har under hösten träffat flera 
intresserade maskintillverkare och hoppas under 
året kunna påbörja integrerings- och validerings-
support med dessa intressenter. 
 
Gasporox teknik håller och vi ser att kunderna blir 
mer och mer medvetna om denna nya teknik för 
avancerad kvalitetskontroll direkt på produktions-
linjen. Ett första steg i införsäljningsprocessen, är 
att vi erbjuder potentiella kunder en alfa-studie på 
deras förpackning för att visa vår fina mätpre-
standa. Detta leder sedan till vidare diskussion om 
hur Gasporox lösning kan passa in hos kunden. Vi 
har genomfört alfastudier som utvecklats till beta-
lande kundprojekt under 2018 och fortsätter även 
med nya förfrågningar under 2019. Genom beta-
lande kundprojekt gör vi anpassningsarbete för 
just deras förpackning eller maskin samt integre-
rings- och valideringssupport. Då vi arbetar med 
stora aktörer, med global distribution, är validering 
av en ny komponent kritisk innan de levererar ut 
system. Typiskt krävs flera olika valideringstester 
och fabrikstester och vi arbetar just nu i dessa      
faser med stora globala aktörer inom flera             

förpackningssegment, och maskintyper, både i 
Europa och i Japan. 
 
Under 2018 gjorde vi en satsning på att lägga till 
läcktestning i vårt erbjudande till kunderna. Detta 
möjliggjordes genom den nyemission som bolaget 
gjorde första halvåret 2018. Genom detta tillägg i 
vårt kunderbjudande har vi ökat vår marknadspot-
ential och kan till varje linje knyta en merförsälj-
ning om ytterligare en sensorlösning för en mark-
nad som beräknas öka med 5% årligen. Vidare    
utvärderas läcktestning som en kritisk mätpunkt 
och kommer troligtvis inkluderas i EU:s regelverk 
852/2004 för kontroll av livsmedelsproduktion 
inom den närmsta tiden enligt en rapport från den 
tyska nationella jordbruksföreningen DLG. Detta 
kommer vidare öka trycket på maskintillverkare att 
erbjuda läcktestning som erbjudande till livsme-
delsproducenter och därmed öka marknadspoten-
tialen för Gasporox LeakSpect erbjudande.  
 
Bolaget Gasporox grundades utifrån en lasertek-
nik och det är den tekniken Gasporox använder i 
sina förpackningssensorer. I dotterbolaget GPX 
Medical utvecklas ett annat användningsområde 
för lasertekniken, nämligen medicinsk diagnostik. 
Dotterbolaget grundades 2016 och har under de 
senaste två åren utvecklat tekniken för lungmoni-
torering av för tidigt födda bebisar, främst genom 
ett EU-finansierat projekt, Neo-Lung som slutför-
des med goda resultat mot slutet av 2018. GPX 
Medical blir nu ett mer fristående bolag från 
Gasporox och i slutet av januari tillträdde Hanna 
Sjöström som VD på heltid. Planen är att under de 
kommande två åren lägga grunden för ett långsik-
tigt bolag både teknik- och marknadsmässigt.      
Ytterligare ett användningsområde för Gasporox 
laserteknik är materialanalys. Detta nya använd-
ningsområde har utvecklats i ett kundprojekt med 
ett stort läkemedelsföretag under 2018 med goda 
resultat, och kommer utvärderas vidare under 
2019. 
 
Fokus för Gasporox 2019 ligger i en vidare mark-
nadsexpansion i olika förpackningssegment, dels 
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med de kunder som vi redan arbetar med för att få 
vår sensor integrerad i deras maskiner och dels 
med nya aktörer som önskar inkludera denna 
oförstörande kvalitetskontroll i deras erbjudande 
mot sina kunder. Sälj- och marknadsteamet är    
essentiellt för framgång i denna marknadsexpans-
ion. Vi har under 2018 strukturerat om säljteamet 
och processen och satsat mer på teknisk försälj-
ning och tidiga integreringstester för att snabba på 
säljprocessen och avtalsetableringen. En del av 
denna satsning har varit rekrytering av en teknisk 
säljare, och applikationsspecialist, i centrala 
Europa med bakgrund inom maskin och inspekt-
ionsmaskiner, särskilt läcktestning. En annan del 
har varit att jag slutat som deltids-VD i GPX Medi-
cal för att fullt ut kunna leda Gasporox försälj-
nings- och marknadsföringsarbete. Vi har även 
stärkt upp på kommunikationssidan. Varumärket 
Gasporox blir mer och mer känt och vi är aktiva i 
marknadsföringsarbetet med uppdaterat material, 
hemsida och grafisk utveckling. Ytterligare bidrag 
under året har varit att välkända Witt-Gasetechnik 
säljer och marknadsför vårt mätinstrument 
GPX1500 under sitt namn Oxybeam med texten 
”powered by Gasporox”. tydligt på instrumentet. 
De har synts på många mässor under 2018, vilket 
vidare ökar exponeringen av Gasporox teknik och 
varumärke. Vidare har vi inlett satsningar på    
kommunikation med aktieägare och som en del i 
det lanserar vi nu också Gasporox i sociala         
medier, där vi finns representerade på Facebook 

och Instagram samt under våren Twitter. Förhopp-
ningen är att kunna interagera mer med er             
investerare och dela med oss mer av den dagliga      
verksamheten så att ni får lära känna bolaget       
utöver rapporter och pressmeddelanden. Ni hittar 
oss som @Gasporox på sociala medier och det 
finns även länkar till våra kanaler på vår hemsida. 
 
Kärnan i Gasporox är, förutom en produkt som    
ligger rätt i tiden och en långsiktig affärsmodell, ett 
fantastiskt engagerat team som tillsammans gör 
att vi kan nå målet att alla livs- och läkemedel samt 
dryckesprodukter ska kontrolleras av Gasporox 
sensorer. Genom smarta avtal med rätt aktörer 
kan vi få vår produkt distribuerad globalt genom 
en handfull avtal och vara del av en naturligt        
växande marknad. 
 
Sammanfattningsvis, Gasporox följer plan och har 
en teknik som håller med en ljus framtid i en 
mängd olika applikationer. Vi har levererat enligt 
de mål vi tidigare satt upp och utvärderar samt     
justerar verksamheten löpande för att säkerställa, 
att vi når målet med att Gasporox sensorer är en 
självklar komponent inom våra maskinsegment. 
Jag ser fram emot att se Gasporox växa vidare, 
både genom sin marknadsexpansion, men även 
genom dotterbolaget GPX Medical. 
 
Märta Lewander Xu 
VD

 
 
 
GASPOROX i korthet 
 
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkeme-
delsindustrin 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. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, 
info@fnca.se. 
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Finansiella kommentarer 
Koncernen 
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678–0093 
samt det 60 procent delägda dotterbolaget GPX Medical AB, organisationsnummer 559069–9012.  
 

Omsättning och resultat 
Omsättningen för helåret ökade med 25 % jämfört med föregående år och uppgick till 6.286 
(5.031) kSEK. Enbart för det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 2.052 (201) kSEK. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 830 (476) kSEK, vilka bland annat utgörs av statliga bidrag för projekt i 
dotterbolaget GPX Medical AB. Koncernen har under 2018 genomfört den planerade expansions-
strategi som beslutades i samband med genomförandet av Gasporox företrädesemission under 
våren samt GPX Medicals kapitalisering under hösten. Expansionen har inneburit ökade kostna-
der i samtliga kostnadsslag. Personalkostnader har ökat och uppgick för helåret till -9.321 (-7.811) 
kSEK samt för det fjärde kvartalet till -2.456 (-2.327) kSEK. Övriga externa kostnader uppgick för 
helåret till -5.092 (-3.882) kSEK samt för det fjärde kvartalet -1.698 (-1.031) kSEK. Avskrivningar 
har ökat till -2.121 (-1.604) kSEK för helåret då flera nyutvecklade produkter gått in i kommersiell 
fas och därmed har avskrivningar påbörjats. Sammantaget minskade rörelseresultatet för helåret 
till -6.625 (-5.384) kSEK medan det fjärde kvartalet enskilt förbättrades till -1.856 (-2.678) kSEK. 
 

Kassaflöde och investeringar 
Årets totala kassaflöde var positivt med anledning av de genomförda kapitaltillskotten och uppgick 
till 8.212 (-2.609) kSEK samt för det fjärde kvartalet -2.449 (-1.521) kSEK. Investeringarna under 
året var i nivå med föregående år och uppgick till 4.778 (4.508) kSEK samt för det fjärde kvartalet 
1.512 (1.419) kSEK. Dessa avser till största delen aktivering av utvecklingsutgifter men även ut-
gifter för nya patent. Finansieringsverksamheten för året utgörs av den i juni genomförda företrä-
desemissionen i Gasporox AB samt kapitaltillskottet från Norsk Elektro Optikk till dotterbolaget 
GPX Medical AB. 
 

Finansiell ställning 
Jämfört med årets början har soliditeten stärkts och uppgår per den 31 december 2018 till 73 (71) 
procent och det egna kapitalet till 22.956 (13.766) kSEK, båda avseende den del som hänför sig 
till moderföretagets aktieägare. Likvida medel i koncernen var på balansdagen 16.603 (8.391) 
kSEK.  
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Nyckeltal 
 

 
 
Redovisningsprinciper 
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oföränd-
rade 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 öv-
rigt. 
 
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 bedöm-
ningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens anläggnings-tillgångar. 

Koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 2 052 201 6 286 5 031

EBITDA (kSEK) -1 149 -2 135 -4 504 -3 780

Rörelseresultat (kSEK) -1 856 -2 678 -6 625 -5 384

Likvida medel (kSEK) 16 603 8 391 16 603 8 391

Kassaflöde (kSEK) -2 449 -1 521 8 212 -2 609

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 22 956 13 765 22 956 13 766

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,68 3,01 3,68 3,01

Soliditet (%) 73 71 73 71

Balansomslutning (kSEK) 31 567 19 329 31 567 19 329

Kassalikviditet (%) 420 210 420 210

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 6 234 036 4 571 628 5 459 764 4 571 628

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,30 -0,59 -1,21 -1,18

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

 
 
 

Resultaträkning koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Omsättning 2 052 201 6 286 5 031
Aktiverade utvecklingskostnader 1 497 1 307 4 827 4 258
Övriga rörelseintäkter 300 57 830 476
Råvaror och förnödenheter -844 -342 -2 034 -1 852
Övriga externa kostnader -1 698 -1 031 -5 092 -3 882
Personalkostnader -2 456 -2 327 -9 321 -7 811
Avskrivningar -707 -543 -2 121 -1 604
Rörelseresultat -1 856 -2 678 -6 625 -5 384
Finansnetto -1 -1 -1 0
Resultat före skatt -1 857 -2 679 -6 626 -5 384
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat -1 857 -2 679 -6 626 -5 384

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -1 651 -2 599 -6 322 -5 134
Minoritetsintresse -206 -80 -304 -250

Balansräkning koncernen

(kSEK) 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 10 138 7 429
Materiella tillgångar 110 162
Summa anläggningstillgångar 10 248 7 591
Omsättningstillgångar
Varulager 2 443 1 638
Övriga omsättningstillgångar 2 273 1 709
Kassa och bank 16 603 8 391
Summa omsättningstillgångar 21 319 11 738
Summa tillgångar 31 567 19 329

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 22 956 13 766
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 763 609
Summa eget kapital 26 719 14 375
Skulder
Avsättningar 350 150
Kortfristiga skulder 4 498 4 804
Summa skulder 4 848 4 954
Summa eget kapital och skulder 31 567 19 329
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Förändringar i eget kapital koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Eget kapital vid ingången av perioden 28 597 17 054 14 375 16 759
Nyemissioner -21 0 16 499 3 000
Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 4 000 0
Emissionskostnader 0 0 -1 529 0
Periodens resultat -1 857 -2 679 -6 626 -5 384
Eget kapital vid utgången av perioden 26 719 14 375 26 719 14 375

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 22 956 13 766 22 956 13 766
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 763 609 3 763 609

Kassaflöde koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital -876 -2 071 -4 305 -3 671
Förändringar i rörelsekapital -41 1 969 -1 676 2 570
Kassaflöde från den löpande verksamheten -917 -102 -5 981 -1 101
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 512 -1 419 -4 778 -4 508
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 0 18 971 3 000
Periodens kassaflöde -2 449 -1 521 8 212 -2 609
Likvida medel vid periodens ingång 19 052 9 912 8 391 11 000
Likvida medel vid periodens utgång 16 603 8 391 16 603 8 391



   
 
    

 

 GASPOROX AB (publ) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018 

GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

10 

  
 
 
 
 
 
Lund den 20 februari 2019 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Resultaträkning moderbolaget 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

(kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Omsättning 2 060 238 6 511 5 180
Aktiverade utvecklingskostnader 982 779 2 764 2 802
Övriga rörelseintäkter 293 57 323 476
Råvaror och förnödenheter -750 -342 -1 679 -1 852
Övriga externa kostnader -1 634 -986 -5 106 -3 651
Personalkostnader -1 587 -1 689 -6 563 -6 119
Avskrivningar -705 -536 -2 114 -1 597
Rörelseresultat -1 341 -2 479 -5 864 -4 761
Finansnetto -1 0 -1 1
Resultat före skatt -1 342 -2 479 -5 865 -4 760
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat -1 342 -2 479 -5 865 -4 760

Balansräkning moderbolaget

(kSEK) 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 155 5 801
Materiella tillgångar 90 136
Finansiella tillgångar 7 750 1 750
Summa anläggningstillgångar 14 995 7 687
Omsättningstillgångar
Varulager 2 443 1 638
Övriga omsättningstillgångar 2 195 1 737
Kassa och bank 6 743 5 857
Summa omsättningstillgångar 11 381 9 232
Summa tillgångar 26 376 16 919

Eget kapital och skulder
Eget kapital 22 078 12 973
Skulder
Avsättningar 350 150
Kortfristiga skulder 3 948 3 796
Summa skulder 4 298 3 946
Summa eget kapital och skulder 26 376 16 919
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GASPOROX aktien 
Aktiekapital och aktien 
Per den 31 december 2018 uppgick Gasporox AB aktiekapital till 3.117.018,14 kronor med totalt 
6.234.036 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till 
utdelning.  
 
Gasporox aktie är sedan den 25 oktober 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm med 
kortnamnet GPX. 
 

Aktieägarförteckning 
 
Antalet aktieägare per den 31 december 2018 uppgick till 984. 
 

   

Aktieägare Antal aktier Procent

Norsk Elektro Optikk AS 2 280 900 36,6%

Å&R Carton Lund AB 419 580 6,7%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 221 872 3,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 184 380 3,0%

Lars Hardell 160 000 2,6%

Märta Lewander Xu 141 000 2,3%

Försäkrings AB Skandia (Depåförsäkring Skandialink) 134 294 2,2%

Marcus Kolskog 95 452 1,5%

Cheng Xu 80 000 1,3%

Magnus Karnsund 49 231 0,8%

Kim Karlsson 48 779 0,8%

LDM Innovation AB 57 000 0,9%

Övriga aktieägare (972 st) 2 361 548 37,9%

Totalt 6 234 036 100,0%
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Finansiell kalender 
2 maj 2019  Delårsrapport januari - mars 2019 
20 maj 2019  Årsstämma 2019 
20 augusti 2019  Delårsrapport januari - juni 2019 
6 november 2019  Delårsrapport januari - september 2019 
20 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019 
 
Årsredovisningen för 2018 publiceras under vecka 17, 2019.  
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se. 
 

Årsstämma 2019 
 
Gasporox årsstämma kommer att hållas 
måndagen den 20 maj 2019, kl. 17.00 i 
Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund. 
 
Aktieägare har rätt att få ett ärende uppta-
get vid årsstämman, om begäran har in-
kommit till styrelsen senast den 8 april 
2019.  
 
Styrelsen kan kontaktas per e-post på 
info@gasporox.se eller med vanlig post på 
adress; 
 
Gasporox AB (publ) 
Att: Styrelsen 
Maskinvägen 1 
227 30 LUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valberedningen inför årsstämman 2019 
består av; 
 

• Georg Gezelius, ordförande i valbered-
ningen och utsedd av Å&R Carton Lund 
AB 

• Can Xu, utsedd av Märta Lewander Xu 
• Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro 

Optikk AS 
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till 
valberedningen kan vända sig till valbered-
ningen per e-post på adress info@gaspo-
rox.se, eller med vanlig post på adress: 
 
Gasporox AB (publ) 
Att: Valberedningen 
Maskinvägen 1 
227 30 LUND 
 
För att valberedningen skall kunna be-
handla inkomna förslag med tillräcklig om-
sorg bör dessa vara valberedningen till-
handa senast den 1 mars 2019.
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Certified adviser 
Gasporox certified adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 
 

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 kontaktper-
sons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 08:30 CET. 
 

 
 

GASPOROX AB (PUBL) 
Maskinvägen 1 

227 30 Lund 
Tel. 046-540 50 40 
www.gasporox.se 
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