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GASPOROX i korthet 
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- och 
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. 
I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga 
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande 
och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen 
inom livsmedelsindustrin. Gasporox grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar utveckling av 
laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox aktieägare i augusti 
2020. 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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Julen står för dörren och vi på Gasporox vill skicka en hälsning till 
er med en kort reflektion över hösten som gått.

Trots den rådande globala pandemin har Gasporox haft många 
positiva nyheter och framgångar. Bolaget fortsätter att växa med 
både nya produkter som möter läkemedelsindustrins behov och 
med nya medlemmar i teamet. Vi har välkomnat nya storägare, 
Gobia Enterprises AB, som gjort en investering om 15,4 MSEK i 
Gasporox. Vidare har vi gått från att vara koncern till att vara ett 
bolag med framgångsrik utdelning och särnotering av det tidiga-
re dotterbolaget GPX Medical AB (publ). Vi har även bytt lokaler så 
att vi kan fortsätta växa över tid och öka produktionskapaciteten. 
En ny styrelseordförande har tillrätt och vi har ett strategiskt inno-
vationsprojekt, GAINFUL, som är delfinansierat av Eurostars att se 
fram emot med start i april 2021. 

Trots att vi inte kunnat ställa ut Gasporox produkter på mässor 
som vi planerat så har vi framgångsrikt istället satsat på digital 
marknadsföring där vi ser positiv respons på exempelvis årets 
nya system, GPX1500 Vial. Vi fortsätter att utveckla vårt samarbe-
te med vår kund i Japan som köpt en prototyp av GPX1500 Film 
Food för kontroll av livsmedel förpackat i påsar. En unik lösning 
som också kommer kunna användas på läkemedelssidan. Vi har 
även stärkt våra partnerskap på läkemedelssidan med flera nya 
intressanta aktörer som gör att vi känner oss än mer förberedda 
inför vår läkemedelsexpansion 2021. 

Befintliga samarbeten på bland annat livsmedelssidan med 
läcktestning har gett resultat med bland annat en order om 3,1 
MSEK. Vi ser dock att pandemin påverkar utvecklingsarbeten som 
pausas runt om i världen till följd av att restriktionerna ökar med 
fler som arbetar hemifrån. Vårt samarbete med den schweiziska 
aktören har fortsätter utvecklas och inkluderar nya produkter 
från Gasporox för specifika tillämpningar inom förpackningskon-
troll av vialer där vi fick en order om 3,6 MSEK i december, och               
flera tilläggsbeställningar under året som inkluderar bland annat              
servicetillägg. 

Vår satsning på materialanalys, har fortlöpt med ett Vinnova-     
projekt som avslutades i juni 2020. Projektet fortlöpte helt enligt 
plan med prototypframtagning, teknisk förstudie för att förstå 
teknikens möjligheter samt resulterat i en patentansökan som 
säkrar och skyddar den unika tekniska innovationen samt fram-
tida intäkter. Det har även resulterat i en fin nominering till det i 
branschen prestigefyllda CPhI Awards som vi ser är en riktig kva-
litetsstämpel. 

”Vi har byggt en plattform för framtiden och 
vårt fokus är nu på de många möjligheter i den 
nya fas som Gasporox går in i”

Samtidigt som Gasporox utvecklas, gör också dotterbolaget GPX 
Medical det. Bolaget har under året utvecklats snabbt och mycket 
har hänt under året. Gasporox delade i augusti ut hela sitt inne-
hav om 53,3% till aktieägarna och GPX Medical introducerades 
på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober. Genom GPX 
Medical visar Gasporox hur vi på strategiskt sätt kan skapa ytter-
ligare värde av sin grundteknologi samtidigt som vi lyckas bibe-
hålla fokus på Gasporox kärnområde, förpackningsinspektion. 
Gasporox grundteknologi är mångfasetterad och fler möjligheter 
finns framledes.

Vi vill avsluta med att tacka alla kunder, medarbetare och aktie-
ägare för ett trots allt bra 2020. Vi lämnar året bakom oss med 
stolthet. Vi har gjort det vi sa att vi skulle göra med anpassning för 
pandemin: vi har ställt om verksamheten, tidigarelagt satsningar 
för att vara redo och möta behoven för en mer hållbar och kvali-
tetssäker produktion inom läkemedels-, livsmedels-, och dryckes-
industrin. Nu ser vi fram emot ett nytt år som förhoppningsvis har 
en mer stabil omvärld. Vi har byggt en plattform för framtiden och 
vårt fokus är nu på de många möjligheter som finns i Gasporox 
nya fas som innebär fokus på läkemedelskontroll. Pandemin 
innebär utmaningar, men framgångsfaktorerna är tydliga; nöjda 
kunder, hög kvalitet på produkterna och bra momentum. Allt det 
eftersträvar vi på Gasporox att leverera varje dag. 

Med det vill vi önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

JULHÄLSNING FRÅN TEAMET 
PÅ GASPOROX
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I november deltog Gasporox på Stora Aktie-
dagen Digital i Stockholm. Presentationen                        
fokuserade på planen för 2021 och bolagets 
spännande satsning på läkemedelskontroll 
samt om bolagets intressanta produkter och 
marknaderna för dessa.

Presentationen kan ni se på Gasporox            
hemsida: www.gasporox.se/Investor-se

STORA AKTIEDAGEN 
I STOCKHOLM 
30 NOV

Den 16 november meddelade Gasporox att bolaget tecknat ett 
nytt icke-exklusivt leverantörsavtal med en integratör i Västeuropa. 
Avtalet avser sensorer för läcktestning av livsmedelsförpackningar 
där kunden i samband med signering av avtalet lade en order om 
3,1 MSEK. Avtalet är ett uppföljande avtal från tidigare avtal som 
tecknades 2019 som då var exklusivt. Maskintillverkaren, som är en 
befintlig kund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en del 
av en större japansk koncern, vilka är en av de större tillverkarna av 
maskinlinjer för livsmedelsindustrin.

Kunden har samarbetat med Gasporox i ett antal år, först genom 
kundprojekt och nu genom leverans av en tillsammans med kun-
den utvecklad specifik läcktestningslösning som är anpassad för 
kundens system. Ordern på 3,1 MSEK som Gasporox har erhållit 
planeras att dellevereras under fjärde kvartalet 2020 och första 
kvartalet 2021. 

Nytt avtal utan exklusivitet 
och order om 3,1 MSEK 

Order för kvalitetskontroll av
läkemedel om 3,6 MSEK

Som en del av ett globalt exklusivt leveransavtal, tecknat 2016,        
erhöll Gasporox i december en order om 3,6 MSEK från en kund 
som är specialist på läkemedelsinspektion. Exklusiviteten är väl 
avgränsad och villkorad av årliga minimivolymer. Avtalet löper            
under 5 år och upphör i september 2021. Den erhållna ordern om 
3,6 MSEK avser de avtalade minimivolymerna till och med septem-
ber 2021, med leverans under första och tredje kvartalet 2021.

Marknaden bedöms ha stor potential, då metoden Gasporox leve-
rerar genom sina produkter är numera rekommenderad och om-
skriven i regelverket som läkemedelstillverkare använder sig av för 
att etablera säker och högkvalitativ läkemedelsproduktion.

Som VD Märta Lewander Xu kommenterade i pressmeddelandet                            
(2020-12-01) är detta ett viktigt område för Gasporox. Samarbetet 
som framgångsrikt vuxit under flera år har varit viktigt i arbetet för 
att etablera tekniken som en standard i industrin. Från bolagets 
sida ser man nu fram emot 2021 där läkemedelsinspektion är ett 
prioriterat affärsområde för Gasporox. 

https://www.gasporox.se/presentationer-2/
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Nästa investerarbrev 
kommer under våren 2021

Missa inte att följa oss i sociala medier för löpande uppdateringar, vi 
finns på Instagram, Twitter och Facebook under Gasporox. 




