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Nya styrelseledamoten Henrik Herlin:
”Gasporox verkar inom ett mycket intressant 
område som står inför en stor förändring och 
kraftig tillväxt.”



På årsstämman 2019 valdes Henrik Herlin in som ny               
styrelseledamot i Gasporox. Henrik arbetar på och sitter 
i ledningen för Å&R Carton och representerar därmed en 
av storägarna i Gasporox. För att även andra aktieägare 
skall lära känna Henrik bad vi honom svara på ett par         
frågor om sin roll i styrelsen och vad han ser sig kunna 
tillföra. 

Henrik, kan du kort beskriva dig själv och din bakgrund? 
Jag har Bachelor Degree i Industrial Economics and                             
Engineering och är idag Systems & Products Director 
inom Å&R Carton sen 2013. Har en lång karriär med global                   
försäljning och strategi för lösningar till europeiska fordons-
industrin och livsmedelsindustrin. Arbetar idag med många                                
strategiska produkter och system för framtiden.

Varför har Å&R Carton valt att investera i Gasporox? 
Gasporox verkar inom ett mycket intressant område som står 
inför en stor förändring och kraftig tillväxt. Frågan är inte om 
utan när och hur. Det är ett tåg som man inte vill missa och 
tekniken är ett viktigt fundament för att kunna förbättra kvali-
tetskontroll och integrera hållbara metoder i branschen. Å&R 
Carton har dessutom gjort många projekt inom maskinut-
veckling och förpackningsteknologi och har därmed en god 
inblick i hur branschen fungerar och vilka krav som ställs. Man 
har även på senare år verkat som en ledande aktör inom för-
packningsindustrin och utveckling av smart förpackningstek-
nologi, där man ser att Gasporox är en viktig pusselbit även 
för ett så stort bolag som Å&R. Kort sagt, man ser möjligheter 
att göra stora förändringar tillsammans på marknaden.

Vad krävs enligt dig för att lyckas på inspektionsmarkna-
den? 
En stark patentportfölj, driven ledning och bolag samt tåla-
mod. Dessa nya produkter tar tid men kommer vara tongivan-
de för kontroll och säkerhet i framtiden. Gasporox har det som 
våra konkurrenter saknar – djup kunskap, snabbast mätteknik 
och fokus inom området. 

Du har lång erfarenhet från flera seniora positioner inom 
maskinindustrin, varför tror du på att Gasporox är ett bo-
lag som ligger rätt i tiden?
Gasporox är inte längre ett forskningsbolag från Lund utan  
en spelare som växer med de stora globala aktörer som nu 
valt att samarbeta med oss. Med vårt ökade fokus inom för-
säljning och vidareförädling av produkter, ger det oss en 
stabil plattform för framtiden som vi kommer långt med på 
marknaden.  

”Gasporox verkar inom ett mycket intressant område 
som står inför en stor förändring och kraftig tillväxt. 
Frågan är inte om utan när och hur. Det är ett tåg 
som man inte vill missa och tekniken är ett viktigt 
fundament för att kunna förbättra kvalitetskontroll 
och integrera hållbara metoder i branschen.”

Vad är den viktigaste frågan som styrelsen har på sitt 
bord just nu?
Att fokusera bolaget, fortsätta nå Gasporox högt satta mål 
samt sätta nya strategiska mål för framtiden. 

Vad kommer du bidra med i din roll som styrelseledamot?  
En av Å&R Cartons framgångsfaktorer har varit att de har varit 
drivande i att införa nya lösningar inom livsmedelsindustrin 
och tidigt använt nya tekniker och verktyg för optimal utveck-
ling mot kundnytta och lönsamhet. Jag fokuserar mycket på 
affärsmodellen och lägger vikt vid att ha en modell som är 
skalbar och kan utvecklas. Det är givet för mig att erbjudan-
det ska vara tillräckligt attraktivt för integratör plus slutkund 
samtidigt som affärsmodellen väl reflekterar kundens egen 
affärsmodell med fokus på totalkostnader och minskat svinn 
inom produktion. Detta ligger helt rätt i tiden. Jag ser att lik-
som hos Å&R Carton tar det lång tid att utveckla ett företag 
och produkter men jag är väldigt imponerad över det driv och 
den utveckling Gasporox visar på, genom att bland annat nå 
sina högt satta mål samt vara flexibla i att anpassa verksam-
heten efter kunders behov. Det ska bli en intressant resa som 
jag gärna gör!   

INTERVJU MED STYRELSELEDAMOTEN 
HENRIK HERLIN
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Läsk är något som många av oss dricker, en kall cola med is 
en varm sommardag brukar uppskattas av många. Många 
läskedrycker innehåller naturliga ingredienser som fruk-
tjuice, vitaminer, fruktkött med mera. Sådana ingredien-
ser oxideras, det vill säga molekylerna reagerar med syret 
i drycken. Desto mer syre det är i en dryckesförpackning, 
desto fortare oxideras drycken vilket minskar produktens 
livslängd samt kvalitét. Höga nivåer av löst syre i drycken 
kan orsaka förändringar i dess smak, arom och färg samt 
förluster av näringsämnen. Vidare reagerar olika bakterier 
med syret i headspace vilket gör att man också vill hålla 
syrenivån låg. Det är därför intressant att mäta halten syre 
i förpackningen för att kontrollera så att gasvolymen är till-
räckligt låg så att produkten håller en god kvalitét för dig 
som konsument. För att göra det arbetar Gasporox med en 
dryckespartner med stor expertis inom olika sorters dryck-
esinspektion, i ett projekt avseende labsystem för kontroll 
av läskedryck med hjälp av Gasporox sensor GasSpect O2. 
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SÅ FUNGERAR DET: 
LÄSKEDRYCK

STORA AKTIEDAGEN I 
GÖTEBORG

 
Gasporox tillsammans med Aktiespararna välkomnar dig 
som investerare, analytiker och journalist att ta del av Stora 
Aktiedagen i Göteborg den 4 november 2019. Evenemang-
et 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 presente-
ra bolaget, varför man investerar i ett mer hållbart klimat       
genom Gasporox och även kommentera senaste kvartals-
rapporten som släpps 4 november. 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 evene-
manget.

Gasporox erbjuder två sensorserier, en för headspace analys,                  
GasSpect-serien och en för läcktestning, LeakSpect-serien. Med två 
sensorserier kan Gasporox erbjuda livsmedels-, dryckes- och läkeme-
delsindustrin full kontroll av förpackningar med skyddad atmosfär, 
automatiserat in-line och utan onödiga stickprover. Det ger en mer 
effektiv produktion, kontroll och mindre miljöpåverkan. 

SENSORSERIER FÖR INDUSTRIN
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EU:s lagstiftning såväl som amerikansk lagstiftning hänvisar bland 
annat till HACCP-konceptet (Hazard Analysis Critical Control Point) 
som används i livsmedelsindustrin för att kontrollera risker i sam-
band med livsmedelsförädling. Syftet med HACCP är att säkerställa 
livsmedelssäkerhet och att skydda konsumenten. En läckande för-
packning kan orsaka hälsorisker för konsumenter och det är därför 
viktigt att kontrollera dessa, dels genom att mäta gasblandningen 
i förpackningen men också genom läcktestning för att kontrollera 
livsmedelssäkerheten. HACCP-kraven appliceras för hela tillverk-
ningsprocessen och kräver att livsmedelsproducenter analyserar 
risker i hela tillverkningsprocessen, från jord till bord. Dessa ska se-
dan ha en konkret handlingsplan för att elimineras och följas upp. 
 
För att garantera fräschör och bästa kvalitét på produkten kan 
läcktestning av förpackningar också utgöra en konkurrensfördel. 
Läcktestning förhindrar onödiga förluster av produkter, sämre 
rykte, rättsliga konsekvenser och i värsta fall förlust av affärer. 
 
Hittills har metoder för läcktestning inneburit komplexa och tids-
ödande processer som sällan varit automatiserade och integre-
rade i produktionslinjen. Metoder som använts är bland annat 
vattenbad, där man sänker ner produkten i vatten för att se om 

det kommer bubblor ifrån den eller använda vakuumkammare 
för att se om det kommer läckor. Ofta används en randomise-
rad kontroll där man undersöker slumpvis valda förpackningar, 
det finns alltså alltid en risk att en läckande förpackning kan nå 
konsumenten. Fall där en slumpmässig kontroll bara hittar en 
förpackning som antingen läckt eller visar felaktig gaskompo-
sition, kan innebära att varje paket som redan har producerats 
i samma omgång slängs, till sista godkända kontrollpunkten. 
 
Med Gasporox sensorer kan alla förpackningar istället inspekteras 
in-line vilket betyder att det inte är nödvändigt att avvisa hela satser 
”just in case”. Systemet är automatiserat, vilket gör det möjligt för 
operatörer att delta i andra uppgifter och produktionen optimeras.

I maj tecknade Gasporox ett leveransavtal för läcktestningssenso-
rer i volym och fick i samband med detta en order på 2.6 MSEK i juni 
för leverans av LeakSpect-sensorer som ska integreras i kundens 
maskinsystem. Sensorerna kommer användas i kundens maskin för 
en specifik läcktestningslösning som parterna gemensamt paten-
terat (se pressmeddelande från 18 februari 2019 samt 13 juni 2019). 

LÄCKTESTNING - REGELVERK OCH FUNKTION
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Läcktestningskraven har ökat inom livsmedelsindustrin i samband med att förpackningstekniken skyddande atmosfär ökat 
och idag är standard inom livsmedelsindustrin. Den skyddande gasmixen i förpackningsprocessen ses som en kritisk kontroll-
punkt i livsmedelstillverkarnas kvalitetsprogram och styrs bland annat av lagstiftningen 852/2004 som behandlar livsmedels-
hygien och som kräver att de kritiska kontrollpunkterna är validerade och verifierade. Idag måste man märka upp livsmedel 
som är förpackade i någon typ av skyddad atmosfär som en tillsats och denna tillsats måste kunna spåras och kontrolleras 
enligt EU:s lagstiftning. Det är därför man bland annat måste göra mätningar i ”headspace” på förpackningar.
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UPPDATERING GPX MEDICAL:
- NYCKELPERSONER BINDS IN

Gasporox dotterbolag GPX Medical har sedan starten 2016 
utvecklats snabbt och positivt enligt plan. Bolaget har              
genomfört framgångsrika projekt för sina medicintekniska 
applikationer som resulterat i en första prototyp av lungmo-
nitoreringssystemet NEOLA.  Nu är det dags för nästa steg i 
bolagets utveckling. 

Under våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemis-
sion om ca 16,3 MSEK där en del var dedikerad till satsningar på          
dotterbolaget GPX Medical. I början på hösten 2018 tillförde där-
för Gasporox och NEO kapital i GPX Medical om 10 MSEK, för att           
finansiera bolagets nästa utvecklingsfas. Under perioden 2018–
2020 avsåg ägarna bygga så mycket värde som möjligt genom att 
ta GPX Medical fram till start av industrialisering av och start av          
regulatoriska kliniska prövningar av lungmonitoreringsprodukten 
NEOLA. Vidare hade kapitaltillskottet syftet att möjliggöra utvär-
dering av bihålediagnostik som potentiellt affärsområde samt 
att göra GPX Medical till ett mer fristående bolag med en egen 
ledning och nyckelpersoner som kan ta bolaget in i nästa fas som 
är industrialisering och kliniska studier. Bolaget har under åren 
utvecklat en egen fristående organisation och har sedan januari 
2019 en heltidsanställd VD, Hanna Sjöström. 
 
Gasporox styrelses förhoppning är, som kommunicerats vid före-
trädesemissionen, att GPX Medical ska vara redo för egen finan-
siering som fristående bolag under 2020. GPX Medical utvecklas 
väl och ligger något före plan. Olika alternativ för kapitalisering 
av GPX Medical utvärderas därför nu av bolaget. Bolaget har anta-

gits till PWCs europeiska program för uppskalning av Life Science 
bolag kallat PWC Scale, där bolaget under hösten görs redo för                       
internationell uppskalning och kapitalisering.

För att möjliggöra kapitalisering och säkra att bolaget bibehål-
ler nyckelkompetens så är det en styrka om bolagets styrelse,               
ledning och medarbetare är delägare. Ägarfrågan är en av de för-
sta frågorna som ställs av såväl svenska som utländska investerare 
och ett tecken på hur högt det värderas är att nyckelpersoner som 
är direkt ansvariga för en framgångsrik affär är starkt knutna till        
bolaget.
 
Med anledning av detta har förslag till upplägg av incitaments-
program för bolagets styrelse, ledning och medarbetare tagits 
fram av PWC för att användas som beslutsunderlag i frågan. Syftet 
med incitamentsprogrammet är att öka värdet på bolaget genom 
att tydligt koppla nyckelpersoner till sig. Styrelsen i Gasporox        
föreslår därför att 12,5 % av bolagets aktieinnehav i GPX Medical,  
dvs 6 250 aktier, erbjuds till försäljning till nyckelpersoner i GPX 
Medical AB. Styrelsen i NEO AS har beslutat att erbjuda 12,5 % av 
sitt aktieinnehav i GPX Medical AB till försäljning till nyckelperso-
ner. Det innebär att totalt 10 416 aktier erbjuds till försäljning av 
nuvarande ägare.
 
Därför har Gasporox styrelse beslutat att välkomna Gasporox       
aktieägare till en extrainsatt bolagsstämma den 11 oktober 2019 
klockan 11.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1, i Lund. För mer 
information, se kallelse publicerad 2019-09-27. 



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Nästa investerarbrev 
kommer i december 2019

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


