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”Laserteknologin har blivit en 
rekommendation i regelverket 
för läkemedelsinspektion”



Fokus för våren har varit försäljning, genomföra kundprojekt och etablera långvariga avtalskunder. Med ett starkt första kvartal 
med försäljningsrekord om 2.6 MSEK vilket motsvarar 40% av föregående års totala försäljning, har vi fått en bra start på året. 
Vi ser att försäljningen ökar och vi får i tillägg till våra större avtalsleveranser in löpande ordrar både i form av after-sales och 
support till befintliga kunder samt projekt och sensorer till nya kunder. Vår första avtalskund för läcktestning tecknades i maj 
med första volymsorder i juni, värd 2.6 MSEK för sensorer LeakSpect och kommer att levereras i kvartal tre. Det är glädjande hur 
vi nu nått denna milstolpe och vi ser fram emot långvarigt samarbete med denna kund. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi börjar att se resultat av våra satsningar och vi kommer att fortsätta jobba mot våra mål 
att öka försäljningen, möta nya möjligheter och fortsätta resan om att alla förpackningar i skyddande atmosfär ska kontrolleras 
med Gasporox sensorer.

Glad Sommar! 

Märta Lewander Xu,
  
VD Gasporox AB (publ.)

SOMMARHÄLSNING FRÅN VD 
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FRÅGOR OCH SVAR
Kan du beskriva hur ni hanterar konkreta försäljningsleads på Gasporox ex. en ny förpackning? 
Vi gör det genom att först göra en alfa-studie på kundens förpackning, för att visa vad Gasporox produkt skulle ge  för deras 
förpackning och visa på den fina prestanda sensorerna har.  Genom detta första steg får vi god kännedom om kundens behov 
och knyter kunden närmare. Därefter går vi typiskt in i ett betalande kundprojekt för att stötta kunden i anpassningen till deras 
maskin och applikation. Detta följs upp av fabrikstester för att verifiera produkten i skarpa maskintester. Under tiden förhandlas 
leveransavtal och målet är att sluta ett avtal för leveranser i volym.  Genom en tydlig försäljningsprocess ser vi tydligt hur vi rör 
oss framåt mot fler avtalskunder.   

Ni har bland annat nämnt att ni åker och gör demos av era sensorer för olika kunder inom olika segment, skulle du 
kunna berätta mer om detta? Har det gett resultat? 
Vi har under våren gjort geostrategiska satsningar runt om i Europa och besökt flera olika maskintillverkare i samma område. 
Vår säljavdelning har rest runt med sensorer och demonstrerat dessa för kunder vilket resulterat bland annat i att den första 
dryckessensorn såldes och att dialoger pågår med flera andra aktörer. 
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• Omsättningsrekord i det första kvartalet, om 2,6 MSEK för moderbolaget.

• Twitter  lanserades för bolaget i maj, ni hittar oss som @gasporox. 

• Nu finns infografik som presenterar bolagets teknik och produkt på hemsidan.  

• Nytt europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.

• Gasporox presenterar på Aktiespararnas Aktiedag den 14 maj, länk. 

• Henrik Herlin tillträder som ny styrelseledamot, mer info. 

• Gasporox VD Märta Lewander Xu blev styrelseordförande för GPX Medical. 

• Gasporox fick i juni en order om 2,6 MSEK från en ledande maskintillverkare i Europa för LeakSpect-             
sensorer. I samband med detta tecknades ett leveransavtal till och med december 2019. Detta är ett 
första steg i samarbetet och parterna har en gemensam långsiktig vision. Tidigare har Gasporox bland 
annat arbetat fram en gemensam specifik läcktestningslösning tillsammans med kunden som också                                              
patenterades i februari 2019. 

NYHETER I KORTHET

SOCIALA MEDIER
Gasporox har under våren gjort en satsning på ökad synlighet 
i sociala medier, bland annat genom att publicera nyheter, var-
dagshändelser 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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Tidigt identifierades läcktestning som en kritisk kvalitets-                      
parameter. Detta som svar på förpackningskriser i stor skala, som 
under 1950- och 1960-talet när glasampuller fick sprickor eller    
under tidigt 1970-tal då droppflaskor kontaminerades på grund 
av felaktig förpackningsförslutning och avsaknad av kvalitets-      
inspektion vilket orsakade tusentals dödsfall och nationell pro-
duktåterkallelse. Under 1980-talet började regelverk och instruk-
tioner för produktinspektion och läcktestning tas fram.

”HSA med laserteknik har gått från rekommendation 
till standard för läkemedelsinspektion”

Nyckelfunktionen hos en förpackning är att förvara och skyd-
da produkten från att kontamineras och säkerställa god kvalité         
under hela förbrukningsperioden. Skyddad atmosfär används 
inom läkemedel bland annat då det är viktigt att det inte blir en 
bakteriell tillväxt i förpackningen som kan påverka dess innehåll. 
Därför packas ofta läkemedel, så som olika vätskor, tabletter eller 
pulver i vialer med låg syrehalt i förpackningens gasutrymme. För-
packningen måste vara gastät och får inte läcka. Därför är det vik-
tigt att kontrollera förpackningen, där kontroller som läcktestning 

inom läkemedelsindustrin har vuxit fram under flera decennier. 

Idag är det standardiserat och kravsatt att läcktesta läkemedel inom 
regelverket USP <1207>, United States Pharmacoepia General 
Chapter som är vägledande för det amerikanska och europeiska re-
gelverket inom läkemedelsproduktion. I USP <1207> beskrivs även 
olika metoder för läcktestning där laserbaserad headspace analys 
(HSA), som Gasporox säljer, är en metod vilken rekommenderas i 
riktlinjerna då det är en oförstörande, effektiv och tillförlitlig metod. 

Gasporox GasSpect sensorer används bland annat hos kunder för 
integration i maskiner vilka testar läkemedelsprodukter så som      
vialer. För att kontrollera mängden syre i förpackningen och se 
så att förpackningen är tät, mäter sensorerna mängden syrgas i 
headspace på vialen. Om det är ett lågt värde läcker förpackningen 
inte. Om halten av syre är högre än riktvärdet betyder det att för-
packningen läcker och att det trängt in syre från omgivningen. Det 
blir på så vis en sorts läcktestning genom att mäta vad som kom-
mer in i förpackningen. Allt görs automatiserat, oförstörande och 
effektivt. Laserbaserad HSA har för läkemedelsindustrin gått från 
någonting speciellt till standard, Gasporox är en del av den resan. 

SÅ FUNGERAR DET: 
VIAL - HEADSPACE ANALYS 
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Kort fakta: 

Vialer är en glas eller plastampull för läkemedel

Packas i skyddande atomosfär

Låg O2 för minskad bakterietillväxt

Kan innehålla vätska, pulver eller piller

Läkemedelskontroll beräknas 2024 ha ett 
marknadsvärde på 46 miljarder dollar.

Den globala marknaden för inspektions-           
maskiner för vialer, ampuler och flaskor för         
läkemedel beräknas ha en årlig tillväxt om 
5.5%. 
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Vi har alla troligtvis någon gång kommit i kontakt med läkemedel och de flesta brukar ha ett litet hemapotek med det                  
nödvändigaste. Att det är rätt produkt med rätt innehåll tar vi för givet och likaså att den har korrekt hållbarhet och kvalité. 
Förpackningsinspektion med hård kvalitetskontroll är A och O för att uppnå detta så att varan bibehåller önskad effekt och vi 
som konsumenter inte blir sjuka. 
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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. Enbart på en maskin-
lina 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%. 
Bolaget avser samarbeta med 10-20 olika strategiska partners och maskintillverkare inom olika segment. Genom att upp-
rätta 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 marknads-
segment ser vi till att vi når ut på den globala världsmarknaden.Gasporox vision är att alla linjer med MAP eller särskild 
gas, t.ex. CO2 har Gasporox sensorer för kvalitetskontroll. 

GASPOROX KONCEPT 
- GLOBAL SPRIDNING

Ny kund
Kundprojekt

Integreringsprojekt

OEM - avtal

Fabrikstester

”Skalbar affärsmodell som möjliggör att 
vi som liten aktör kan nå globalt och till 

många olika marknader”



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Nästa investerarbrev 
kommer i september 2019

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


