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VialArch

- Unik modul för in-line inspektion av läkemedelsvialer
Gasporox har under flera år försett läkemedelsmarknaden med sin lösning för kvalitetskontroll av läkemedelsvialer genom tätt samarbete med enskilda maskintillverkare. Nu önskar Gasporox nå ut bredare mot marknaden med sin lösning och har därför vidareutvecklat sin produkt för vialer till produkten VialArch. Genom att
erbjuda en smidig modul som enkelt kan integreras i olika maskintillverkares inspektionsenheter utan djupare
kunskap om teknologin och långa integrationsprojekt kommer fler aktörer kunna erbjuda Gasporox teknologi
i deras inspektionsmaskiner.
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Kvalitetskontroll av vialer är ofta styrt av regelverk där
man kräver systematiska kvalitetstester samt rekommenderar 100% in-line inspektion, d.v.s. att varje vial
kvalitetstestas direkt på produktionslinjen. Gasporox
erbjuder både mätinstrument för at-line tester genom
produkten GPX1500 Vial men även sensorer för integration till maskintillverkare för 100%-ig inspektion. Nu
uppgraderas sensorerbjudandet till att inkludera en enkel integrerbar modul, kallad VialArch som inte kräver
någon anpassning för kunden och har ett enkelt användargränssnitt.

flaskor hos kund. Detta är fel som aldrig upptäckts utan
VialArch och som tydligt visar behovet av 100%-inspektion. Responsen från kund var att de är imponerade av
prestandan och hur smidig produkten är.

En första prototyp av VialArch har testats i ett betalt
kundprojekt hos slutkund som tillverkar läkemedelsförpackade glasflaskor. Integrationen gick snabbt och
gav lovande resultat där man tack vare VialArch kunde
identifiera processfel samt avvikande producerade glas-

VialArch kommer att lanseras i samband med branschspecifika mässan CPHI i Milano i november. Redan nu är
man igång med pilotkunder.

Det finns flera strategiska fördelar för Gasporox med
VialArch. Det blir enkelt för kunder att lägga till Gasporox teknologi och Gasporox når fler maskintillverkare. Det blir även möjligt att erbjuda lösningen genom
återförsäljarnätverk, vilket Gasporox redan byggt upp
för sina mätinstrument.

Vi ställer ut!

- Fullspäckad höst med flera mässor
Efter uppehåll med mässor då pandemin stängt möjligheterna för fysiska
mässor börjar det nu äntligen öppnas upp igen. Gasporox kommer ställa ut
på flera mässor under hösten, bland annat i september på FachPack.
FachPack i Nürnberg i Tyskland är en
årlig europeisk mässa för förpacknings-,
process- och teknologiindustrin. Mässan
har fler än 1500 utställare och över 40
000 besökare. Som alltid är en mässa ett
utmärkt tillfälle att se och lära sig mer
om olika typer av förpackningsmaskiner och träffa tillverkare av dessa, samt
för att presentera Gasporoxs produkter och olika tillämpningar. I år kommer
Gasporox att ha ett eget mässbås där vi
kommer presentera vår instrumentserie
för läkemedelsvialer, infusionspåsar samt
livsmedelsförpackningar samt produktserien för sensorer för integration.
I november planerar vi för ett eget bås på
CPHI som är en branschspecifik mässa
för läkemedelsindustrin. Förra året blev

Gasporox en av finalisterna i kategorin
”Excellence in Pharma: Analysis, Testing,
and Quality Control” vid CPHI Pharma
Awards. Det är en branschledande tävling för nya innovationer inom läkemedelsindustrin, en riktig kvalitetsstämpel.
Nu ser vi fram emot att ställa ut våra
produkter på mässan i ett eget bås med
fokus på produkter för läkemedelsinspektion.
Under hösten kommer säljteamet också
att besöka PharmaPack i Paris samt Interphex i USA som samlar läkemedelsförpackningsindustrin. Vi ser fram emot
en höst fylld av aktiviteter mot läkemedelsindustrin!

Gasporox antagna till Business Swedens Catalyst
Gasporox bygger nu upp ett återförsäljarnätverk för sina mätinstrument för läkemedelsförpackningar. USA är en nyckelmarknad som man planerar en expansion mot. Som en del av detta har Gasporox nu antagits till Business Swedens Catalyst
Catalyst ger Sveriges mest lovande tech-startups en enorm
chans att växa internationellt. Med support från erfarna handledare får bolaget expertråd från specialister inom industrin
och kan ta del av Business Swedens omfattande kontaktnätverk. Tillsammans med affärsutvecklare på Business Swedens
kontor runtom i världen får bolag hjälp att ta fram en effektiv
affärs- och marknadsföringsplan för bolagets internationalisering. Företaget kan också välja att besöka sina utvalda marknader, vilket gör det lättare att få kontakt med potentiella
kunder och partners. Catalyst är en del av Business Swedens
Going global-initiativ.

I programmet ingår:
•
Support anpassat till företagsprofil och tillväxtpotential
•
Ett unikt globalt nätverk med erfarna och kunniga affärsutvecklare
•
Lokala handledare och expertrådgivare
•
Möjlighet att hitta nya samarbetspartners och resurser
Gasporox har under sommaren skickat in en ansökan med
en pitch till Business Sweden och blivit antagna. Nu kommer
Catalyst vara till stor hjälp i satsningen mot Nordamerika och
att bygga upp återförsäljarnätverk där. Programmet startar
under hösten 2021.
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VD om potentialen för läkemedel
- Exklusiviteten har gått ut, Gasporox satsar på läkemedel
I september 2021 gick den exklusivitet på integration för läkemedelsinspektion ut som Gasporox har haft tillsammans med en viktig samarbetspartner. Detta öppnar upp nya möjligheter för Gasporox att satsa på integration även
med andra maskintillverkare såväl som med slutkund. Gasporox bedömer att det finns stor potential på läkemedelsmarknaden för bolagets teknologi. Vi har pratat med VD Märta Lewander Xu om vad hon tror om läkemedelsindustrins behov av oförstörande inspektion.
Hej Märta, nu har exklusiviteten gått ut för integration
av bolagets produkter på läkemedelssidan, vad innebär
detta för Gasporox?

- Genom att nu gå ur exklusiva avtal ser vi att marknaden
breddar sig och vi får en större potential för vår produkt. Vi ser
att många potentiella kunder är imponerade av vår teknik och vill
använda den till sina applikationer och system. Fram till nu så har
vi varit låsta i exklusiva avtal som begränsat oss i vår möjlighet att
nå hela den potentiella marknaden och därmed då begränsat vår
tillväxt. Ordermässigt så blir det fler löpande order. Vi kan alltså
nu driva vår tillväxt genom att nå fler kunder med vår teknik, nå
fler geografiska marknader samt bygga upp försäljning genom
återförsäljare.

Gasporox har en ny teknologi för marknaden, hur långt
har man kommit för att få lösningen accepterad från
marknaden?

- Inom vialmarknaden är idag Gasporox teknologi, då ofta kal�lad HSA en känd teknologi och används primärt för vialer. Särskilt för frystorkade vialer, s.k. lyophilized vials, där det t.o.m. är
omnämn i regelverk som den rekommenderade metoden. Det
innebär att HSA idag används primärt för at-line tester och laboratorietester för dessa förpackningar och vi börjar nu också
komma in mer och mer med in-line lösningar som ger en 100%ig kvalitetskontroll.

Hur ser konkurrensen ut för läkemedelsinspektion?

- Idag finns det två aktörer som levererar denna HSA teknologi till vialmarknaden, Gasporox och vår konkurrent Lighthouse.
Lighthouse är ett amerikanskt bolag och har främst laboratoriesystem men även ett exklusivt samarbete med Syntegon, tidigare Bosch Packaging, för inlinelösningar. Vi bedömer att det
finns stort utrymme att växa både inom vialmarknaden, dels för
lyophilization, men även för liquid vials, både gällande instrument
och in-linelösningar. Även flera andra läkemedelsförpackningar är
intressanta så som ampuller och infusionspåsar. Vi arbetar nu för
att sätta upp återförsäljarnätverk för instrument och få in fler
integrationskunder för in-linemaskiner.
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Vilka marknader är intressanta för Gasporox?
- Asiatiska marknaden är intressant där aktörer i Indien, Kina
och Japan efterfrågar vår lösning. Även amerikanske marknaden
är intressant, men där ser vi återförsäljare för våra mätinstrument
som första steg. Europeiska marknaden känner vi väl till och är
igång med.

”Vi ser en ökad efterfrågan och att våra
kunder just nu förser vaccinfabriker
med inspektionsmaskiner.”
Vaccin har varit ett stort ämne för alla senaste åren, är detta
en applikation för er och ser ni en fortsatt pandemipåverkan
eller är den accelererande vaccinproduktionen positivt för er?
- Vaccin är typiskt förpackade i glasvialer vilket är en av våra
kärntillämpningar för vår produkt. Vi ser en ökad efterfrågan och
att våra kunder just nu förser vaccinfabriker med inspektionsmaskiner. För de kunder där vår produkt finns färdig integrerad
ingår vi nu i leveranserna och erbjudandet. För de aktörer som
är under uppbyggnad ser vi en inbromsning då kunderna inte har
möjlighet för integrationsarbete till följd av fokus på att leverera
dagens lösningar till olika fabriker.

Vad kommer härnäst för Gasporox inom läkemedelsin.
spektion? Vilka är era produkter?

- Parallellt med marknadspenetration för vialindustrin så lägger
vi till fler erbjudanden i vår portfölj. Senast lanserade vi lösningen
för IV-bag och vi har ett Vinnova-delfinansierat projekt som avser
att ta teknologin till ampuller. Förpackningstypen ampuller är en
intressant marknad och en stor marknad. Dessa kan packas med
lågsyre och då kan man använda lösningen vi har för vialer, men
ofta förpackas ampuller i vanlig luft. Vi har nu ett projekt där vi
utreder möjligheten att genom att mäta vatteångetrycket istället
för mäta syre så kan vi tillämpa tekniken även på ampuller. Det
som är extra intressant med ampuller är att där finns det redan
idag ett regelkrav om att göra 100% inlinetester. Tekniken som
används är HVLD, som bygger på högspänning, men har flera
nackdelar. Skulle vår teknologi även vara tillämpbar på dessa förpackningar ser vi potential att ta den marknaden och helt ersätta
dagens HVLD maskiner.

Gasporox som investering
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Bolagets
produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt
omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av stor marknadspotential och snabb försäljningstillväxt.
•

Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.

•

Patent – Gasporox teknologi är patentskyddad och ger ett mycket bra skydd mot konkurrens.

•

Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik,
men mindre utvecklade metoder för att mäta tätheten i förpackningarna.
Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.

•

Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt.

Ni missar väl inte...?
- Livepresentationer av delårsrapporter
Gasporox har som nytt koncept startat med livepresentationer av delårsrapporterna. VD
Märta Lewander Xu håller då en kort presentation av rapporten och svarar på frågor från
aktieägarna och andra intressenter. Frågorna kan mailas in på förhand till info@gasporox.
se eller ställas direkt i chatten vid livesändningen.
Alla presentationer läggs upp på Gasporox hemsida samt på Facebook.

Nästa investerarbrev kommer senare i höst!
Missa inte att följa oss i sociala medier för löpande uppdateringar, vi finns på
Instagram, Twitter och Facebook som Gasporox.
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