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Gasporox tillsammans med Aktiespararna välkomnar dig som investerare, analytiker och journa-
list att ta del av Aktiedagen Stockholm den 14 maj 2019. Evenemanget är en unik möjlighet för 
dig att träffa Gasporox och ställa dina frågor till bolagets representater. Under eftermiddagen 
kommer Gasporox VD Märta Lewander Xu att presentera bolaget, varför man investerar i ett mer 
hållbart klimat genom Gasporox och även kommentera senaste kvartalsrapporten som släpps 2 
maj. Evenemanget kommer att websändas live via aktiespararna.se/tv/live under dagen, och alla 
bolagspresentationer kommer att läggas upp på aktiespararnas samt Gasporox hemsida dagen 
efter evenemanget. 

Information: 
Datum: 14 maj 2019
Starttid: ca 13:30
Sluttid: ca 14:00
Plats: Operaterrassen
Adress: Karl XII:s torg, Stockholm

AKTIEDAGEN 14 MAJ
Gasporox presenterar på Aktiedagen 14 maj i samarbete med Aktiespararna!

SOCIALA MEDIER
Ni har väl inte missat att Gasporox numera finns även på Instagram och Facebook? Gasporox 
lanserade i samband med boklutskommunikén i februari fler plattformar för bolaget och finns 
numera representerade på Instagram och Facebook under namnet Gasporox. Här vill vi dela med 
oss om vår vardag, nyheter och annat från vår resa mot att varje förpackning i skyddad atmos-
fär ska kontrolleras av Gasporox sensorer. Vi kommer även bjuda på kortare intervjuer med VD    
Märta Lewander Xu och andra bolagsrepresentanter och kunskap om vår bransch. Vill du vara 
med i debatten om en mer hållbar och säkrare livsmedels, dryckes- och läkemedelsproduktion? 
Följ med oss!

Använd gärna #gasporox #investingpx. 

Välkomna! 
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Du är  VD på GPX Medical sedan i januari, hur känns 
det? 
Det känns väldigt bra. GPX Medical har möjlighet 
att göra stor skillnad globalt inom vården av de all-
ra mest utsatta patienterna, för tidigt födda be-
bisar. Jag ser det som en spännande uppgift att 
ta teknologin för laserbaserad lungmonitorering 
till marknaden, och ser stor framtida potential på 
den internationella medicintekniska marknaden.

Vad ser du mest fram emot 2019 för GPX  Medical? 
Vi har ett intensivt år framför oss. Nu stärker vi bola-
gets kommersiella satsning med mig som VD på heltid.         
Under året lägger vi grunden för den regulatoriska  do-
kumentationen och processerna som krävs vid en kom-
mersialisering av teknologin för lungmonitorering. Vi 
tar även nästa steg i utvecklingen av vår  applikation 
för diagnostik av ansiktets bihålor, där vi glädjande 
har fått drygt en miljon kronor i anslag från Vinnova 
för marknadsanalys och en klinisk forskningsstudie.

SATSNINGAR PÅ GPX MEDICAL: 
INTERVJU MED DERAS NYTILLTRÄDDA 
VD HANNA SJÖSTRÖM

Gasporox äger 60% i dotterbolaget GPX Medical som utvecklar bolagets teknik för medicinsk di-
agnostik. Under 2018 valde Gasporox att tillsammans med andra ägaren Norsk Elektro Optikk att 
finansiera en period om två år inför en större kapitalisering. Motiveringen för investeringen är att 
låta det unga bolaget mogna och förebreda sig inför en större kapitalisering då man ska industri-
alisera och kliniskt validera sin medicinsktekniska produkt. Som del av denna satsning har man 
valt att rekrytera en heltids-VD. Efter en rekryteringsprocess landade valet på Hanna Sjöström som 
närmast kommer ifrån TePe där hon arbetade som marknads- och innovationsdirektör. Nu har det 
gått drygt två månader sedan Hanna tillträdde och vi har träffat henne för att kolla hur det känns 
att vara VD för ett lovande medtechbolag.  
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Köttfärs är något de flesta svenskar har eller har 
haft i sitt kylskåp vid något tillfälle. Mängden 
köttfärs som produceras och packas är enorm 
och man räknar på att världen i snitt konsumerar 
41,2 kg per person och år. 
I Sverige producerar vi 132 100 ton nötkött. Kött-
färs är dock ett känsligt livsmedel, som lätt angrips 
av bakterier, eftersom den är så finfördelad och har 
större yta mot gasen. Därför är det viktigt att hål-
la kylkedjan obruten, först i butiken och sedan från 
butiken till hemmet. Det är viktigt att köttfärsen är 
förpackad i rätt förpackning för att den ska hålla 
sig fräsch och fin från gård till kyl. Historiskt så har 
köttfärsen förpackats ute i butik men det är numera 
standard att det packas i fabrik vilket också är säkra-
re för livsmedelshanteringen men kräver skyddan-
de atmosfär för att klara kraven på hållbarhet.

Köttfärsens färg påverkas bland annat av gasat-
mosfär och vilket syretryck köttet har legat i. Kött-
färs packas ofta i så kallad modifierad atmosfär. 
Köttet är då packat i en atmosfär som består av en 
blandning av 60–80% syrgas, en del koldioxid och 
kvävgas. Syrgasen gör att köttfärsen får en klarröd 
färg och koldioxiden motverkar bakterietillväxt. 
Hållbarheten kan med denna metod förlängas från 
2–4 dagar till 5-8 dagar vid en temperatur av +4 C. 
Dessa förpackningar skall vara märkta ”förpackat i 
en skyddande atmosfär”. (källa Svenskt Kött) Typiska 

maskiner som används för att förpacka köttfärs är 
så kallade HFFS-maskiner, vilket står för ”Horizon-
tal Flow Wrappers” samt termoformers även kallat 
djupdragare. I dessa så ligger plasttrågen på ett 
band, fylls med köttfärs och sedan fylls trågen med 
gasblandningen precis innan en plastfilm försluts 
över förpackningen. Därefter kontrolleras den en-
ligt flera protokoll där Gasporox GasSpect tray sen-
sorlösning för tråg bland annat kan kontrollera gas-
mängden utan att förstöra förpackningen. Bolaget 
har satsat på en sensor som specifikt är riktad mot 
den här marknaden och den testningen som bola-
get hittills kunnat erbjuda med GPX1500 kan också 
erbjudas direkt på linjen. Detta görs genom att ha 
sensorn rakt ovanför förpackningen och skicka lju-
set längs med förpackningen där det sedan reflekt-
eras mot förpackningens innehåll, i det här fallet, 
köttfärs och detektorn fångar sedan upp ljuset vil-
ket mäter koncentrationen av syrgas. 

Vidare kan man komplettera sin lösning genom att 
också kontrollera så att produkten är intakt med 
hjälp av Gasporox LeakSpect sensorer som mäter 
ifall någon gas läcker ut. Detta gör att Gasporox 
produkter kan integreras på flera ställen i samma 
maskinlina vilket möjliggör för en större affär. På så 
vis kan Gasporox garantera att köttfärsen har bra     
kvalité under hela hållbarhetsperioden, innan att 
den förbrukas av er.

SÅ FUNGERAR DET: 
KÖTTFÄRS I MODIFIERAD ATMOSFÄR
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Gasporox utgår ifrån kundens behov och krav på förpackningarna som deras maskiner ska producera. Utifrån 
det så anpassar och optimerar vi sensorerna efter deras krav och sedan integreras sensorerna i maskinen. En-
bart på en maskinlina kan flera sensorer integreras men också flera olika typer av sensorer. Kunderna kan välja 
på både headspace analys och läcktestning, det är även möjligt att bygga in båda lösningar i maskinen och 
därmed breddar också våra kunder sina erbjudanden för olika förpackningstyper och innehåll vilket också 
ger en större merförsäljning för Gasporox. Bolaget har sensorer för en mängd olika applikationer, gaser och 
förpackningar för att kunna täcka en stor del av marknaden. 

Idag finns ca 100 000 förpackningsmaskiner för livsmedel i skyddande atmosfär och marknaden växer årligen 
med 5-10%. Geografiskt sett finns maskintillverkare i alla jordens hörn och många säljer sina maskiner glo-
balt. Genom att sälja sensorer i volym till ett antal maskintillverkare som sedan säljer 50-200 maskiner om året 
med minst en sensor i, växer affären snabbt. På så vis kan Gasporox strategiskt uppnå omfattande försäljning 
med partners som köper sensorer i volym. Gasporox vision är att alla linjer med MAP eller särskild gas, t.ex. 
CO2 har Gasporox sensorer för kvalitetskontroll. 

GASPOROX KONCEPT - 
GLOBAL SPRIDNING



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Nästa investerarbrev 
kommer i juni 2019

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


