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KORT OM GASPOROX

Följ oss på instagram och
facebook, @gasporox
 #gasporox #gpxinvest

Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer gassensorer för     
kvalitetskontroll av förpackningar i livsmedels-, läkemedels- och  
dryckesindustrin. 

Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad                                                         
laserteknologi för kontroll av gaspackade produkter. Till skillnad från 
konkurrenterna, som har produktförstörande testmetoder,                          
levererar Gasporox lösningar för oförstörande kvalitetskontroll vilka 
kan integreras direkt på kundernas produktionslinjer.

Produktportföljen består av sensorserierna GasSpect och                            
LeakSpect, samt kompletta mätsystem inom GPX-serien.  Gasporox 
kunder är produktionslinjetillverkare och inspektionssystem-                 
tillverkare för packlinjer av livsmedel, läkemedel och drycker. Dessa        
kunder integrerar Gasporox lösning och kan därmed i sin tur                 
erbjuda sina kunder ett system med kontinuerlig kvalitetskontroll 
som både är automatisk och oförstörande.

Grunden i Gasporox är en laserteknologi utvecklad på Lunds             
Universitet där huvudapplikationen är förpackningskontroll. I            
dotterbolaget, GPX Medical, ägt till 60% av Gasporox, utvecklas ett 
annat tillämpningsområde av denna laserteknologi, medicinsk          
diagnostik. Fokus idag för GPX Medical är gasmonitorering i           
lungorna hos för tidigt födda bebisar.

Gasporox och GPX Medicals team, med i dagsläget totalt 14                    
anställda, arbetar nära varandra med försäljning, utveckling och         
produktion i företagets lokaler vilka ligger i samma företagspark 
som Flextrus och Å&R Carton på Maskinvägen i Lund.

Gasporox börsnoterades i oktober 2016 på Nasdaq First North 

Stockholm.

• Omsättningen uppgick till 2 566 (1 106) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1 620 (-1 889) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -3 221 (-2 572) kSEK
• Likvida medel 13 382 (5 819) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,26 (-0,41) SEK före utspädning

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

Sammanfattning av koncernens delårsrapport
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%. 

STARKT KVARTAL - 
GASPOROX SLÅR FÖRSÄLJNINGSREKORD

• Omsättningen uppgick till 2 637 (1 106) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1 101 (-1 528) kSEK
• Kassaflödet uppgick till - 2 347 (-1 749) kSEK
• Likvida medel 4 396 (4 108) kSEK

Sammanfattning av moderbolagets delårsrapport
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• I februari erhåller Gasporox en order om 800 kSEK på lasersensorer. Ordern kommer från en långsiktig partner på läkemedelssi-
dan och är en komplettering till den årliga avtalade ordern. Tilläggsordern beror på ökad efterfrågan för oförstörande kontroll 
för produkter inom vår partners segment. 

• Gasporox erhåller innovationsbidrag om 1 MSEK från Vinnova för projekt om materialanalys. Med satsningen från Vinnova kom-
mer Gasporox att kunna undersöka möjligheterna för  laserteknologins lämplighet för materialanalys, som ett framtida fokus och 
affärsområde. 

• Gasporox förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO, Ulf Sköld.

• Gasporox erhåller tre patent inom två olika patentfamiljer:

• Erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar.

• Erhåller USA-patent för läcktestning i förpackningar.

• Gasporox och Ishida Europe Ltd erhåller tillsammans ett Sverigepatent för en gemensamt utvecklad metod för                                   
läcktestning.

• GPX Medical

• Kraftfull satsning på Gasporox dotterbolag GPX Medical genom rekrytering av heltidsanställd VD med stark                                                
marknadsbakgrund, Hanna Sjöström.

• GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 MSEK.

• Satsar på investerarkommunikation 

• Lanserar Gasporox på sociala medie-plattformarna Instagram och Facebook:

https://www.instagram.com/gasporox/

https://www.facebook.com/gasporox/

• Publicerar investerarbrev:

Investerarbrev #1

• Uppdaterar hemsidan:

Gasporox Investor Relations

VIKTIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET
• GPX Medical håller stämma 24 april och utser Märta Lewander Xu som ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom 

Mariann Ödegård. Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen. 
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

Gasporox är ett bolag med högt uppsatta mål och en          
ambitiös plan. Ett första mål är att öka försäljningen             
löpande och uthålligt. Vi ser att årets första kvartal leve-
rerar detta och blir bolagets starkaste försäljningsmässigt 

någonsin, med en omsättning på 2,6 MSEK vilket är 25% högre än 
tidigare försäljningsrekord. Försäljningsökningen ligger främst inom 
marknadssegmentet läkemedel. Vi ser att genom djupa kundrelatio-
ner och långsiktiga avtal får vi växande återkommande affärer även 
hos redan etablerade kunder. Genom att nu lägga till nya marknads-
segment ser vi att försäljningsmöjligheterna ökar. Läcktestning, tråg 
samt dryck är prioriterade områden som vi nu satsar på. Satsningar-
na inom läcktestning, där vi breddar vårt erbjudande möjliggjordes        
genom nyemissionen för ett år sedan, vilken alltså redan gett resultat.  
Vi börjar nu nå livsmedelsmarknaden med vår läcktestningsmetod.  
Ett antal prototyper är redan sålda, vilka är i valideringsfas ute hos 
kundernas fabriker med lovande resultat. Vår förhoppning är att vår 
läcksensor, LeakSpect, ska vara en av våra standardprodukter innan 
året är slut. Detta är en viktig milstolpe för oss vilket kommer att sä-
kerställa framtida tillväxt. Målet för moderbolaget Gasporox är att nå 
positivt rörelseresultat under ett enskilt kvartal under detta år vilket 
kräver fortsatt positiv försäljningsutveckling och att vi även fortsatt 
når viktiga milstolpar. 

Parallellt med att säkra försäljning på kort sikt arbetar vi även på att 
ta oss in i två nya segment, livsmedelstråg och dryckesflaskor, där vi 
lanserade två nyutvecklade dedikerade sensorer förra hösten. Under 
våren genomförs demonstrationer ute hos potentiella kunder med 
dryckessensorn, vårt mål är att sälja första sensorerna under detta 
år. Trågsensorn genererar ett stort intresse i livsmedelsbranschen. 
Vår prototyp utvecklas vidare under våren med målet att i juli finnas 
redo för att demonstreras för kunder och för skarpa fabrikstester. I 
maj besöker bolaget IFFA-mässan, en stor mässa i maj i Tyskland med 
fokus köttindustri och har då möten med flera intressenter gällande 
trågsensorn. 

”Food safety, spårbarhet, hållbarhetstänk och        
miljöpåverkan är viktiga delar av produktion av    
livsmedel, läkemedel och drycker där Gasporox är 
med och säkerställer dessa i kedjan”

En tydlig återkoppling från marknaden är att Gasporox lösning 
ligger helt rätt i tiden och det finns ett tydligt behov för bolagets                  
produkter. Food safety, spårbarhet, hållbarhetstänk och miljö-                  
påverkan är viktiga delar av produktion av livsmedel, läkemedel och 
drycker där Gasporox är med och säkerställer dessa i kedjan. Det är 

rätt förpackningsteknik som gör att matsvinnet minskas och att de 
livsmedel som produceras når ut till oss konsumenter och inte kas-
seras på vägen. Med en ny teknik är det en utmaning att komma in 
i en konservativ bransch, men vi ser att vi börjat få ett genombrott. 
Det ger oss bra referenser och gör att fler och fler aktörer visar in-
tresse och identifierar oss som en lösning de vill ha i sin portfölj. Att                
prioritera att gå med rätt aktörer kommer att bli viktigt för oss.

Vidare finns ett bredare Gasporox där grunden är en teknik med 
många möjligheter. Dessa utvecklas bland annat idag genom                
dotterbolaget GPX Medical för medicinsk diagnostik. Här har           
Gasporox valt att satsa  genom ett eget dedikerat team och ledning 
för att ta affärsområdet till marknaden på bästa sätt samtidigt som 
moderbolaget Gasporox kan fokusera på förpackningsbranschen. 
Ytterligare ett potentiellt användningsområde för Gasporox teknik 
är materialanalys, där läkemedelsindustrin redan visat stort intresse 
och vi har redan genomfört ett stort framgångsrikt kundprojekt med 
en stor läkemedelsaktör. Bolaget har nu fått ett Vinnovafinansierat 
projekt som startade i april för att utvärdera marknadsmässig och 
teknisk potential. Vi kommer att återkomma med resultat i detta, 
men det är lovande att industriell partner redan visat sitt starka 
intresse och som dessutom drar för att få tillgång till vår teknik för 
detta område.

Som alltid i små bolag så ligger utmaningen i prioriteringar och         
Gasporox huvudfokus är försäljning och etablering av långvariga 
kundrelationer, men det är även viktigt att vi inte går miste om 
stora möjligheter med vår teknologi. Vi ser redan vilka ytterligare 
värden som kan skapas av vår teknologi genom t.ex. avknoppning 
i dotterbolag samtidigt som vi kan behålla vårt försäljningsfokus. Vi 
har under våren stärkt vår kommunikation på sociala medier och jag 
hoppas att ni vet att ni kan följa Gasporox på Instagram och Facebook 
under Gasporox för att få löpande uppdateringar om vad som sker 
just nu i bolaget och lära er mer om våra produkter och marknader. 

Slutligen vill jag passa på att påminna om vår bolagstämma den 20 
maj och vår nyligen publicerade årsredovisning där mycket informa-
tion finns om vår marknad, produkter och vart vi befinner oss samt 
en utmärkt artikel av professor Annika Olsson om förpackningens 
betydelse för hållbarheten. Den 14 maj deltar vi på aktiespararnas 
event med presentation som även kan ses via webben och vi har 
självklart med oss en av våra produkter för demonstration. Hoppas 

vi syns då! 

            Märta Lewander Xu, VD Gasporox
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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 första kvartalet uppgick till 2 566 (1 106) kSEK. Ökningen med 1 460 kSEK jämfört med samma kvartal                  
föregående år berodde främst på ökade leveranser av sensorer till läkemedelsindustrin. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick 
till 1 290 (1 075) kSEK, ökningen med 215 kSEK kommer från ökade interna utvecklingsinsatser.

Koncernen har fortsatt den planerade expansionsstrategi som beslutades i samband med förra årets nyemissioner, vilket har      
inneburit ökade kostnader. Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -2 460 (-1 959) kSEK och övriga externa kostnader till     
-1 717 (-1 204) kSEK.  
Då intäkterna ökade mer än kostnaderna förbättrades rörelseresultatet jämfört med samma period föregående med 262 tkr till        
-1 627 (-1 889) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Första kvartalets kassaflöde var -3 221 (-2 572) kSEK. Försämringen beror främst på ökade investeringar och ökat rörelsekapital som 
en del av expansionen.

Investeringarna under kvartalet uppgick till 1 568 (1 182) kSEK och avser till största delen aktivering av utvecklingskostnader men 
även utgifter för patent.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 31 mars 2019 till 74 (73) procent och det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets ägare var 21 743       
(12 177) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 13 382 (5 819) kSEK. Förstärkningen av koncernens finansiella ställning jämfört 

med samma tidpunkt föregående år beror främst på de kapitaltillskott som tillkom genom förra årets nyemissioner. 

FINANSIELL UTVECKLING
 

3
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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 oförändrade mot dem som användes i 2018 års årsredovisning. För           
ytterligare information hänvisas till koncernens årsredovisning 2018.  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 den Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med Gasporox notering på 
Nasdaq First North Stockholm samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. 
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 marknadsför-
utsättningar och därmed värdet på koncernens anläggningstillgångar.

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31

Koncernen 3 mån 3 mån 12 mån
Nettoomsättning (kSEK) 2 566 1 106 6 286
EBITDA (kSEK) -1 161 -1 380 -4 504
Rörelseresultat (kSEK) -1 620 -1 889 -6 625
Likvida medel (kSEK) 13 382 5 819 16 603
Kassaflöde (kSEK) -3 221 -2 572 8 212
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 21 743 12 177 22 956
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,49 2,66 3,68
Soliditet (%) 74 73 73
Balansomslutning (kSEK) 29 260 16 723 31 567
Kassalikviditet (%) 419 163 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 6 234 036 4 571 628 5 459 764
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,26 -0,41 -1,21
Antal utestående aktier vid periodens slut 6 234 036 4 571 628 6 234 036
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FINANSIELLA 
RAPPORTER I SAMMANDRAG

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31

Resultaträkning koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån
Omsättning 2 566 1 106 6 286
Aktiverade utvecklingskostnader 1 290 1 075 4 827
Övriga rörelseintäkter 22 0 830
Råvaror och förnödenheter -862 -398 -2 034
Övriga externa kostnader -1 717 -1 204 -5 092
Personalkostnader -2 460 -1 959 -9 321
Avskrivningar -459 -509 -2 121
Rörelseresultat -1 620 -1 889 -6 625
Finansnetto -7 0 -1
Resultat före skatt -1 627 -1 889 -6 626
Skatt på periodens resultat 0 0 0
Periodens resultat -1 627 -1 889 -6 626

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -1 419 -1 745 -6 322
Minoritetsintresse -208 -144 -304

Balansräkning koncernen, (kSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 11 260 8 115 10 138
Materiella tillgångar 98 149 110
Summa anläggningstillgångar 11 358 8 264 10 248
Omsättningstillgångar
Varulager 2 087 1 813 2 443
Övriga omsättningstillgångar 2 433 827 2 273
Kassa och bank 13 382 5 819 16 603
Summa omsättningstillgångar 17 902 8 459 21 319
Summa tillgångar 29 260 16 723 31 567

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 21 743 12 177 22 956
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 321 308 3 763
Summa eget kapital 25 064 12 485 26 719
Skulder
Avsättningar 425 150 350
Kortfristiga skulder 3 771 4 088 4 498
Summa skulder 4196 4 238 4 848
Summa eget kapital och skulder 29 260 16 723 31 567
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2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31

Förändringar i eget kapital koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån
Eget kapital vid ingången av perioden 26 719 14 375 14 375
Nyemissioner 0 0 16 499
Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 0 4 000
Emissionskostnader 0 0 -1 529
Återköp optioner -29 0
Periodens resultat -1 627 -1 889 -6 626
Eget kapital vid utgången av perioden 25 064 12 485 26 719

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 21 743 12 177 22 956
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 3 321 308 3 763

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31

Kassaflöde koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital -1 093 -1 380 -4 305
Förändringar i rörelsekapital -531 -10 -1 676
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 624 -1 390 -5 981
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 568 -1 182 -4 778
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 0 18 971
Periodens kassaflöde -3 221 -2 572 8 212
Likvida medel vid periodens ingång 16 603 8 391 8 391
Likvida medel vid periodens utgång 13 382 5 819 16 603
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Lund 2 maj, 2019
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31

Resultaträkning moderbolaget, (kSEK) 3 mån 3 mån 12 mån
Omsättning 2 637 1 106 6 511
Aktiverade utvecklingskostnader 732 584 2 764
Övriga rörelseintäkter 10 64 323
Råvaror och förnödenheter -837 -398 -1 679
Övriga externa kostnader -1 537 -1 004 -5 106
Personalkostnader -1 648 -1 374 -6 563
Avskrivningar -458 -506 -2 114
Rörelseresultat -1 101 -1 528 -5 864
Finansnetto -6 0 -1
Resultat före skatt -1 107 -1 528 -5 865
Skatt på periodens resultat 0 0 0
Periodens resultat -1 107 -1 528 -5 865

Balansräkning moderbolaget, (kSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 690 6 095 7 155
Materiella tillgångar 80 124 90
Finansiella tillgångar 7 750 1 750 7 750
Summa anläggningstillgångar 15 520 7 969 14 995
Omsättningstillgångar
Varulager 2 087 1 813 2 443
Övriga omsättningstillgångar 2 390 848 2 195
Kassa och bank 4 396 4 108 6 743
Summa omsättningstillgångar 8 873 6 769 11 381
Summa tillgångar 24 393 14 738 26 376

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 942 11 444 22 079
Skulder
Avsättningar 425 150 350
Kortfristiga skulder 3 026 3 144 3 947
Summa skulder 3 451 3 294 4 298
Summa eget kapital och skulder 24 393 14 738 26 376
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GASPOROX AKTIEN
Aktiekapital och aktien
Per den 31 mars 2019 uppgick Gasporox aktiekapital till 3 117 018 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 noterat på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet GPX.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 31 mars 2019 uppgick till 947. 

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 233 823 3,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 162 678 2,6%
Lars Hardell 160 000 2,6%
Märta Lewander Xu 141 000 2,3%
Försäkrings AB Skandia (Depåförsäkring Skandialink) 139 294 2,2%
Marcus Kolskog 95 452 1,5%
Cheng Xu 82 300 1,3%
LDM Innovation AB 57 000 0,9%
Övriga aktieägare (937 st) 2 462 009 39,5%
Totalt 6 234 036 100,0%
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Finansiell kalender
20 maj 2019  Årsstämma 2019
20 augusti 2019  Delårsrapport januari-juni 2019
6 november 2019  Delårsrapport januari-september 2019
20 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019 
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se 

Event:
14 maj 2019  Presenterar på Aktiedagen Stockholm i samarbete med Aktiespararna, 
   för mer information besök 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 marknadsmissbruksför-
ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för            

offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08:00 CET.
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Därför är Gasporox 
en spännande aktie
Flera växande marknader
Gasporox säljer sensorer på flera växande marknader inom förpackningar i skyddande                     
atmosfär. Det finns idag över 100 000 förpackningslinjer och antalet växer med flera procent 
årligen. 
 
En ledande position inom icke-förstörande mätningar
Den unika patenterade tekniken, kompetensen och kvalitén på Gasporox produkter gör att 
bolaget är marknadsledande på att erbjuda lösningar som innebär kostnadsbesparingar 
och effektiviseringar för producenterna. Gasporox vision är att varje produktionslinje som                  
producerar med särskild gasmix ska använda Gasporox produkter för kvalitetskontroll av          
gasinnehållet samt säkerställa att förpackningen är gastät direkt på produktionslinjen.

Tydliga och strategiska mål
Bolaget avser samarbeta med 10-20 olika strategiska partners och maskintillverkare inom      
olika segment. Genom att upprätta OEM-avtal med dessa partners och maskintillverkare        
genereras en återkommande försäljning av sensorer årligen. Vi ska vara den ledande aktören 
att erbjuda producenter laserkvalitetskontroll av förpackningar i skyddande atmosfär genom 
att vår teknologi blir en standard inom industrin. Med våra strategiska kunder och partners 
inom olika marknadssegment ser vi till att vi når ut på den globala världsmarknaden.

Hållbarhet
Gasporox är en aktör som bidrar till att säkerställa att det som produceras når ut till konsu-
menter och inte kasseras på vägen. God förpackningsteknologi är kärnan i att producerade              
varor når ut till konsumenter med bibehållen hög kvalite och lång hållbarhet. Gasporox            
lösning säkerställer detta och bidrar till en hållbar produktion utan onödigt svinn.
Det är allt mer kritiskt att vi tar hand om den globala miljö vi har och gemensamt arbetar 
för ett bättre klimat och mer hållbar produktion. Med bolagets produkter kan producenter              
minska svinnet i produktionen, kontrollera 100% av sina produkter, säkerställa hög kvalité och 
att förpackningsteknologin tjänar sitt syfte. Detta tjänar vi alla på i slutändan. 


