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Gasporox nyhetsbrev – April  
 
Kära läsare,  
 

Äntligen börjar vi kunna ta emot kunder hos oss i Lund och besöka våra 
kunder, samarbetspartners samt mässor på ett sätt som innan pandemin. 
Vår japanska partner som vi arbetat med flera år reste hela långa vägen för 
att besöka oss i april och vi ser hur det stärker samarbetet ytterligare. För 
Japaner är relationsbyggande oerhört viktigt och att kunna träffas hjälper 
särskilt mycket när man har språkbarriär som försvårar. I Europa 
installerade vi en VialArch hos en slutanvändare på plats och behövde inte 
förlita oss på remote supportlösningar. Att vara nära kundens lösning och 
behov är alltid bättre och ger oss än mer möjlighet för merinförsäljning och 
bättre förstå deras fulla behov. Mässan Anuga Foodtech som är en stor och 
viktig mässa för livsmedelsteknik och förpackningsteknik går var tredje år 
och gick nu i april i år i Köln. Självklart var vi där och kunde träffa kunder 
och partners. 
 
I detta månadsbrev berättar vi mer om en ny produkt som vi lanserar inom kort, ampullformat. Detta är ett nytt format till 
vårt mätinstrument GPX1500 Vial som gör att man kan mäta ampuller. Detta är del av den segmentexpansion som vi har i 
vår strategi.  
 
Vi har också publicerat vår årsredovisning för 2021 där mycket intressant läsning finns att ta del av om bolagets verksamhet 
och strategi framåt. Länk till årsredovisningen.  
 
Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och 
inte publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk. 
 
I maj ser vi fram emot fler kundbesök och mässor samt att vår delårsrapport 1 publiceras den 10 maj. Missa inte livesändningen 
på vår Facebooksida den 10 maj klockan 10.00, länk.   
 

 

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ) 
 
 

 
Lansering av nytt format för förpackningstypen ampull   
 
Ett fokusområde för Gasporox är parenterala läkemedel, dvs läkemedel som injiceras in i människokroppen. Den 
här typen av läkemedel förpackas oftast i sprutor, intravenösa påsar (även kallat dropp-påse), glasvialer och 
ampuller. Förpackningarna fylls gastätt och ofta med en låg syrehalt som motverkar bakteriell tillväxt. Gasporox 
lanserade under 2020 mätinstrumentet GPX1500 Vial, denna mäter på förpackningstypen vialer. Nu kommer ett 
tilläggsformat för GPX1500 Vial, ett ampullformat, som möjliggör mätning av läkemedelsampuller.  
 
Gasporox har en tydlig segmentexpansionsplan med att bredda sina lösning och produkter för ytterligare sorters 
läkemedelsförpackningar, såsom injektionspåsar, läkemedelsampuller och läkemedelsflaskor. Efter 
kundförfrågningar har nu Gasporox tagit fram ett ampullformat som är en tilläggslösning till GPX1500 Vial 
mätinstrumentet och som breddar möjligheten för kunden att kvalitetstesta även ampuller. Kunden köper då en så 
kallad instrumentbas och sedan olika format till respektive förpackning. Detta skapar merförsäljning och breddar 
marknaden ytterligare. I samband med lanseringen kommer en ny produktfilm att tas fram och flera 
marknadsaktiviteter görs.  
 
 
 

 
Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn 
 

• Gasporox firar flerårigt partnerskap med koreansk aktör, Ultratec 
• Gasporox deltar på mässan Anuga
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Om Gasporox 
 
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en 
laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer 
effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men 
teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.  

• Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.  
• Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion 
• Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre 

utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.  
• Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.  

Gasporox prioriteringar 2022 
• Fortsatt långsiktig tillväxt 
• Fokus läkemedelsinspektion 

o Segmentexpansion 
o Geografisk expansion 
o Återförsäljarnätverk    

• Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande 
• Förberedande arbete - livsmedelsmarknaden 
• Innovationsprojekt – porositet - utvärdering mot kund 

 
 

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 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.  

 


