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• Omsättningen uppgick till  5 102 (1 922) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -420 (-1 273) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -2 107 (15 902) kSEK
• Likvida medel 8 605 (19 052) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,20) SEK före utspädning

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

POSITIVT RÖRELSERESULTAT FÖR 
MODERBOLAGET GASPOROX

• Omsättningen uppgick till 9 334 (4 234) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4 822 (-4 769) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -7 998 (10 661) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,77 (-0,92) SEK före utspädning

          *Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 6 234 036 (5 198 837) st.     

Sammanfattning av koncernens delårsrapport 9 månader

• Omsättningen uppgick till 5 154 (1 984) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 122 (-1 013) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -1 023 (6 588) kSEK
• Likvida medel 1 892 (8 620) kSEK

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport tredje kvartalet

Sammanfattning av moderbolaget Gasporox delårsrapport 9 månader

• Omsättningen uppgick till 9 546 (4 451) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 178 (-4 523) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -4 852 (2 762) kSEK

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

Sammanfattning av koncernens delårsrapport tredje kvartalet

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 60%
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Gasporox 
• I augusti erhåller bolaget ett Europapatent för att mäta gaskoncentration i trågförpackningar. 
 Gasporox fick besked från det Japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets japanska patentansökan   
 avseende en inspektionsmetod för flexibla förpackningar. Detta är en del i den process som patentansökan genomgår med beviljande   
              i respektive land och bolaget har redan beviljats patent för dess ursprungsansökan i Europa och USA. 

• I augusti erhåller Gasporox patent i USA och Japan för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.
 Gasporox fick besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att myndigheten avser att bevilja bolagets amerikanska patent- 
 ansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar. Med flexibla förpackningar menas förpackningar av  
 flexibel laminat eller plastfilm, såsom påsar. Gasporox har tidigare i år även beviljats patentet från den europeiska patentmyndigheten  
 (EPO) avseende denna ansökan.

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

KORT OM GASPOROX
Gasporox är ett Lundabaserat bolag som säljer lasersensorer 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 produktions-
linjer.

Produktportföljen består av sensorserierna GasSpect och LeakSpect, samt kompletta mätsystem inom GPX-serien. Gasporox kunder är tillverkare av 
produktionslinjer och inspektionssystem 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 noterades i oktober 2016 på Nasdaq First North Stockholm.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET
Gasporox 

• Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober, där det beslutas att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical.

 Syftet med att sälja aktier till nyckelpersoner så som anställda och styrelseledamöter i GPX Medical är att öka värdet på    
 innehavet i dotterbolaget samt möjliggöra en kapitaliseringsprocess. 

Dotterbolaget GPX Medical

• I oktober blir GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda utvecklingsprogram samt till den ledande Life Science-inkubatorn, SmiLe Incubator.

En del av att göra bolaget redo för tillväxtresan är genom strategiska partnerskap inom Life Science-sektorn och bolaget har nu antagits 
till PwC Scale – Life Science programme i Bryssel. Programmet hjälper till att skala upp Life Science-bolag genom att göra dem redo för 
större kapitalisering och möta investerare från PwC:s nätverk. Därtill har man även antagits till SmiLe Incubator i Lund som är en ledande 

aktör inom svensk Life Science.
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VD MÄRTA LEWANDER XU
HAR ORDET

V   ilket kvartal! Försäljningsmässigt blir årets                                         
tredje kvartal Gasporox bästa hittills. En försäljning om 
5.1 MSEK innebär nästan en fördubbling mot tidigare 

försäljningsrekord. Vi kan glädjande konstatera att våra sats-
ningar ger resultat och att vi nu nått det finansiella målet med 
ett positivt rörelseresultat för moderbolaget för ett kvartal 
under 2019. Återigen visar vi att vi med våra produkter och 
team når de mål som sätts upp och att Gasporox levererar 
enligt plan. Detta finansiella mål har varit en viktig milstolpe 
för bolaget och vi använder nu energin till att fortsätta mot 
nya höjder. 

Försäljningen är nyckeln till vår framgång och vi ser att både 
avtalsförsäljning i volym och löpande försäljning av sensorer, 
instrument, support och after-sales växer.
 
Satsningen på läcktestning har gett resultat och utvecklas väl. 
Avtalet med en stor global maskinleverantör inom livsmedel 
som tecknades i maj fortskrider och de första installationerna 
hos deras kunder är genomförda. Just nu förhandlas ett upp-
följande leveransavtal anpassat för återkommande beställ-
ningar i volym utan exklusivitet för kunden. Målet att ta vår 
läcktestning från prototyp till standardprodukt under året har 
nåtts. Vi har genomgått fabriksvalidering, nollserieproduktion 
och är nu redo att producera denna produkt standardmässigt 
i serieproduktion. Nästa steg är att öka volymen med befintli-
ga och flera nya kunder samt vidare förbättra marginalen.
 
Integrationsprojektet hos flera kunder går framåt och               
under hösten kommer dem att ställa ut sina maskiner med                   

Gasporox lösning för första gången på mässor. I och med     
detta lanserar kunden lösningen mot sin marknad. Satsningar 
på dryck följer plan med första prototyper sålda och fabriks-
tester genomförda.  

Parallellt med Gasporox utvecklas dotterbolaget                                     
GPX Medical självständigt för att förvalta de medicintekniska 
applikationerna av grundteknologin. Ägarna Gasporox och 
Norsk Elektro Optikk valde 2018 att finansiera de två näst-
kommande åren för GPX Medical genom aktieägartillskott 
med syfte att lägga grunden för att skapa ett långsiktigt och 
fristående bolag. Denna satsning har fallit väl ut och idag är                                             
GPX Medical ett fristående team under ledning av VD Hanna 
Sjöström. GPX Medical är nu redo att genomföra egen kapita-
lisering av sin teknologi, vilken är planerad till 2020. Rätt fokus 
är viktigt och genom att dela upp Gasporox och GPX Medical 
kan båda bolagen utvecklas optimalt.

Gasporox är ett bolag med högt uppsatta mål och en                      
ambitiös plan, men vi visar om och om igen att med strate-
giska beslut och fokuserade satsningar når vi våra mål enligt 
plan. Detta gör mig säker på att vi en dag kommer nå vår vi-
sion om att alla förpackningar packade i skyddande atmosfär 
ska vara kontrollerade med Gasporox lösning. 

Slutligen vill jag tacka er aktieägare som är med på denna 
resa, som ser oss nå milstolpe efter milstolpe och bygger det 
fina långsiktiga bolag som vi är samt önska er en riktig härlig 
höst. 
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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 tredje kvartalet uppgick till 5 102 (1 922) kSEK och för de första nio månaderna till 9 334 (4 234) kSEK. Koncernen hade en 
mycket stark försäljning detta kvartal. Den ackumulerade försäljningen ökade med 120% och beror på ökade leveranser till både läkemedels- och 
livsmedelsindustrin. Övriga rörelseintäkter var i kvartalet 476 (-173) kSEK och för de första nio månaderna 806 (530) kSEK, varav merparten kom från 
två statliga Vinnovautvecklingsbidrag gällande förstudier för materialanalys i Gasporox och bihålediagnostik i GPX Medical. 

Moderbolaget har viss försäljning av tjänster till dotterbolaget, vilket gör att moderbolagets omsättning är högre än koncernens.

Koncernen har fortsatt den planerade expansionsstrategi som beslutades i samband med förra årets nyemission, vilket har inneburit ökade                    
kostnader, särskilt genom satsningar i GPX Medical. Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -2 420 (-2 098) kSEK och för nio månader             
-8 014 (-6 865) kSEK. Övriga externa kostnader uppgick till -1 774 (-1 322) kSEK för kvartalet och -5 095 (-3 394) kSEK för nio månader. Främst ökade 
kostnader för licenskostnader och inhyrda utvecklingskonsulter.  

De kostnadsökningar som kommer från expansionsstrategin innebar negativt rörelseresultat i koncernen, för kvartalet -420 (-1 273) kSEK samt för 
de första nio månaderna -4 829 (-4 769) kSEK.

Moderbolaget Gasporox AB (publ) visade ett positivt rörelseresultat tredje kvartalet.

Kassaflöde och investeringar
Tredje kvartalets kassaflöde blev -2 107 (15 902) kSEK och för nio månader -7 998 (10 661) kSEK.
Investeringarna under kvartalet var 1 144 (1 067) kSEK och för nio månader 4 319 (3 266) kSEK. Dessa avser till största delen aktivering av                                 
utvecklingskostnader men även utgifter för nya patent. Kassaflöde från finansieringsverksamheten från förra året visar nettot från den i juni 2018 
avslutade företrädesemissionen.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick den 30 september 2019 till 84 (87) procent och det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets ägare var 19 455 (24 480) kSEK. 

Likvida medel på balansdagen var 8 605 (19 052) kSEK. Likvid från företrädesemissionen, 15,1 MSEK netto, kom in i juli 2018.

FINANSIELL UTVECKLING
- kommentarer till tredje kvartalet
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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 marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens anläggningstillgångar.

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Koncernen 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Nettoomsättning (kSEK) 5 102 1 922 9 334 4 234 6 286

EBITDA (kSEK) 207 -652 -3 129 -3 355 -4 504

Rörelseresultat (kSEK) -420 -1 273 -4 822 -4 769 -6 625

Likvida medel (kSEK) 8 605 19 052 8 605 19 052 16 603

Kassaflöde (kSEK) -2 107 15 902 -7 998 10 661 8 212

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare (kSEK) 19 455 24 480 19 455 24 480 22 956

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 3,12 3,93 3,12 3,93 3,68

Soliditet (%) 84 87 84 87 73

Balansomslutning (kSEK) 26 148 32 822 26 148 32 822 31 567

Kassalikviditet (%) 298 554 298 554 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 6 234 036 6 234 036 6 234 036 5 198 837 5 459 764

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,07 -0,20 -0,77 -0,92 -1,21

Antal utestående aktier vid periodens slut 6 234 036 6 234 036 6 234 036 6 234 036 6 234 036
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FINANSIELLA 
RAPPORTER I SAMMANDRAG

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Resultaträkning koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Omsättning 5 102 1 922 9 334 4 234 6 286

Aktiverade utvecklingskostnader 928 1 200 3 606 3 330 4 827

Övriga rörelseintäkter 476 -173 806 530 830

Råvaror och förnödenheter -2 105 -181 -3 766 -1 190 -2 034

Övriga externa kostnader -1 774 -1 322 -5 095 -3 394 -5 092

Personalkostnader -2 420 -2 098 -8 014 -6 865 -9 321

Avskrivningar -627 -621 -1 693 -1 414 -2 121

Rörelseresultat -420 -1 273 -4 822 -4 769 -6 625
Finansnetto 0 0 -7 0 -1

Resultat före skatt -420 -1 273 -4 829 -4 769 -6 626
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -420 -1 273 -4 829 -4 769 -6 626

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -203 -1 365 -4 171 -4 867 -6 322

Minoritetsintresse -217 92 -658 98 -304

Balansräkning koncernen, (kSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 802 9 321 10 138

Materiella tillgångar 73 122 110

Summa anläggningstillgångar 12 875 9 443 10 248
Omsättningstillgångar
Varulager 2 105 1 887 2 443

Övriga omsättningstillgångar 2 563 2 440 2 273

Kassa och bank 8 605 19 052 16 603

Summa omsättningstillgångar 13 273 23 379 21 319
Summa tillgångar 26 148 32 822 31 567

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 456 24 480 22 956

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 379 4 116 3 763

Summa eget kapital 21 835 28 596 26 719
Skulder
Avsättningar 560 344 350

Kortfristiga skulder 3 753 3 882 4 498

Summa skulder 4 313 4 226 4 848
Summa eget kapital och skulder 26 148 32 822 31 567



  
8 GASPOROX

    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Förändringar i eget kapital koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Eget kapital vid ingången av perioden 22 254 25 972 26 719 14 375 14 375

Nyemissioner 0 0 0 16 520 16 500

Minoritetens andel av villkorat aktieägartillskott 0 4 000 0 4 000 4 000

Emissionskostnader 0 -103 0 -1 529 -1 530

Återköp optioner 0 0 -56 0

Periodens resultat -420 -1 273 -4 829 -4 770 -6 626

Eget kapital vid utgången av perioden 21 834 28 596 21 834 28 596 26 719

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 455 24 480 19 455 24 480 22 956

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse 2 379 4 116 2 379 4 116 3 763

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Kassaflöde koncernen, (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital 207 -658 -3 136 -3 261 -4 305

Förändringar i rörelsekapital -1 170 13 730 -487 -1 803 -1 676

Kassaflöde från den löpande verksamheten -963 13 072 -3 623 -5 064 -5 981
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 144 -1 067 -4 319 -3 266 -4 778

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3 897 -56 18 991 18 971

Periodens kassaflöde -2 107 15 902 -7 998 10 661 8 212
Likvida medel vid periodens ingång 10 712 3 150 16 603 8 391 8 391

Likvida medel vid periodens utgång 8 605 19 052 8 605 19 052 16 603



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

  
9

Lund 1 november, 2019
Styrelsen

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

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Resultaträkning moderbolaget, (kSEK) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Omsättning 5 154 1 984 9 546 4 451 6 511

Aktiverade utvecklingskostnader 535 548 1 890 1 782 2 764

Övriga rörelseintäkter 364 0 615 30 323

Råvaror och förnödenheter -2 049 -88 -3 579 -929 -1 679

Övriga externa kostnader -1 550 -1 306 -4 398 -3 472 -5 106

Personalkostnader -1 707 -1 530 -5 564 -4 976 -6 563

Avskrivningar -625 -621 -1 688 -1 409 -2 114

Rörelseresultat 122 -1 013 -3 178 -4 523 -5 864
Finansnetto 0 0 -7 0 -1

Resultat före skatt 122 -1 013 -3 185 -4 523 -5 865
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat 122 -1 013 -3 185 -4 523 -5 865

Balansräkning moderbolaget, (kSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 003 6 706 7 155

Materiella tillgångar 58 101 90

Finansiella tillgångar 7 750 7 750 7 750

Summa anläggningstillgångar 15 811 14 557 14 995
Omsättningstillgångar
Varulager 2 105 1 887 2 443

Övriga omsättningstillgångar 2 440 2 122 2 195

Kassa och bank 1 892 8 620 6 743

Summa omsättningstillgångar 6 437 12 629 11 381
Summa tillgångar 22 248 27 186 26 376

Eget kapital och skulder
Eget kapital 18 838 23 440 22 079
Skulder
Avsättningar 560 344 350

Kortfristiga skulder 2 850 3 402 3 947

Summa skulder 3 410 3 746 4 297
Summa eget kapital och skulder 22 248 27 186 26 376
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GASPOROX AKTIE
Aktiekapital och aktien
Per den 30 september 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 Growth Market Stockholm med kortnamnet GPX.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 30 september 2019 uppgick till 976. 

Aktieägare Antal aktier Procent

Norsk Elektro Optikk AS 2 280 900 36,6%

Å&R Carton Lund AB 419 580 6,7%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 287 622 4,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 157 066 2,5%

Lars Hardell 160 000 2,6%

Försäkrings AB Skandia (Depåförsäkring Skandialink) 150 168 2,4%

Märta Lewander Xu 141 000 2,3%

Marcus Kolskog 95 452 1,5%

Cheng Xu 75 500 1,2%

LDM Innovation AB 57 000 0,9%

Övriga aktieägare (966 st) 2 409 748 38,7%

Totalt 6 234 036 100,0%
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Finansiell kalender
25 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019
20 april 2020  Årsredovisning 2019
28 april 2020  Delårsrapport 1 2020
5 maj 2020  Bolagsstämma 
25 augusti 2020  Delårsrapport 2 2020
4 november 2020  Delårsrapport 3 2020 
   Presenterar på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen i Göteborg
20 februari 2021  Bokslutskommuniké 2020
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se 

Investerarbrev
Investerarbrev 1, mars 2019
Investerarbrev 2, juni 2019
Investerarbrev 3, september 2019
Nästa investerarbrev kommer i december 2019

Event
Gasporox och dotterbolaget GPX Medical kommer att presentera på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november 2019. 

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

SOCIALA MEDIER
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Gasporox har under våren gjort en satsning på ökad synlighet i sociala 
medier, bland annat genom att publicera nyheter, vardagshändelser och 
annat från vår resa mot att alla förpackningar i skyddad  atmosfär ska 
kontrolleras av Gasporox sensorer. Skriv gärna till oss också om det finns 
något ni vill veta mer om. Vi finns på plattformarna Instagram, Facebook 
och Twitter.

Vill du vara med i debatten och på resan mot en mer hållbar och säkrare 
livsmedels, dryckes- och läkemedelsproduktion? Följ med oss! 

Använd gärna #gasporox #investingpx #gpx  
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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. Idag finns ca 100 000 förpackningsmaskiner för livsmedel i skyddande atmosfär och 
marknaden växer årligen med 5-10% för samtliga av Gasporox marknader. 
 
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 att 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. 

Följ oss på instagram, twitter och facebook, @gasporox


