
GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Inbjudan till teckning 
av aktier i Gasporox 

Kvalitetskontroll 
av gaspackade 
förpackningar

Gasporox AB (”Gasporox”) är ett Lundabaserat bolag som förser förpacknings
industrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget 
använder sig av en unik laserteknologi som möjliggör oförstörande kvalitetskontroll av 
gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjer av livsmedel, läkemedel eller drycker. 
Gasporox dotterbolag, GPX Medical utvecklar en annan tillämpning av samma laserteknologi – 
medicinsk diagnostik – primärt för gasmonitorering i lungor hos för tidigt födda barn. 

Gasporox genomför nu en företrädesemission om cirka 16,3 MSEK för att finansiera vidareutvecklingen av bolagets teknologi inom 
nya applikationsområden samt finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX Medicals utveckling inom medicinsk diagnostik.



Nyemission i Gasporox AB

VD Märta Lewander Xu      inleder

Eftersom dessa produkter är avsedda för konsumtion eller 
behandlingar är det naturligtvis viktigt att kvalitetstesta 
förpackningarna. Problemet är att denna kvalitetstestning idag, 
med konkurrerande produkter, sker manuellt och är tidskrävande 
och dessutom enbart baserad på stickprover. Detta innebär att 
testerna är väldigt kostsamma och endast ett mycket litet antal 
av produkterna faktiskt kvalitetskontrolleras. Testade produkter 
kasseras eller packas om. Gasporox erbjuder en lösning 
som gör det möjligt att testa dessa förpackningar direkt på 
produktionslinjen utan att de förstörs. Metoden är snabb och ideal 
för kvalitetskontroll av förpackningar med skyddande atmosfär. 
I tillägg till att kvalitetskontrollera gasinnehållet i förpackningar 
har Gasporox även utvecklat möjligheten att säkerställa att 
förpackningarna är gastäta. Detta är en parameter som våra 
kunder efterfrågat och där vi ser att vår teknik kan komma 
till ytterligare användning. Genom att bredda vårt erbjudande 
till att både säkerställa att gasinnehållet är korrekt samt att 
förpackningen är gastät har vi dubblat vår marknadspotential, 
med i grunden samma produkt. Vi ser nu stor potential att vidare 
lansera detta erbjudande och arbetar just nu med att genomföra 
de första installationerna i linjemaskiner med vår läcksensor.

Gasporox har dessutom ett dotterbolag, GPX Medical AB, som 
ägs till 60 %. I dotterbolaget utvecklas Gasporox teknologi för 
medicinska applikationer. GPX Medical befinner sig i en teknisk 
utvecklingsfas. Den huvudsakliga applikationen som GPX 
Medical arbetar med är monitorering av lungor hos för tidigt 
födda barn, men tittar även på möjligheter att diagnostisera 
bihåleinflammationer.

MOTIV FÖR NYEMISSIONEN
Vi genomför nu en företrädesemission om cirka 16,3 MSEK. 
Syftet med denna nyemission är dels satsningar i vårt dotterbolag 
GPX Medical under en viktig period i dess utveckling och dels 
satsningar på det nya tillämpningsområdet läcktestning i 

Gasporox. Genom att ägarna finansierar nästa utvecklingsfas 
av dotterbolaget ses stor potential till värdeskapande. Vidare 
är läcktestning ett område som marknaden tydligt efterfrågat 
och som Gasporox sensorer nu visat sig mycket lämpade för. 
Vi önskar därför inkludera detta i vårt standarderbjudande och 
därigenom kraftigt öka vår marknad. För att inkludera detta i vårt 
standarderbjudande krävs satsningar inom produktion samt inom 
marknadsföring och försäljning. 

VARFÖR INVESTERA I GASPOROX?
Jag ser flera goda skäl att investera i Gasporox och har själv 
valt att bibehålla min ägarandel genom att fullt ut delta i 
företrädesemissionen. Vi är verksamma på en mycket stor 
marknad med en stark årlig tillväxt. Denna marknad har vi 
nu dubblerat genom breddningen med läcktestning i vårt 
kunderbjudande. Gasporox omfattas av ett starkt patentskydd i 
flera länder. Vi har en strategisk och långsiktig affärsmodell. Vår 
affärsmodell, främst inriktad på långa OEMavtal med tillverkare 
av produktionslinjer, borgar för långa kundrelationer och 
återkommande volymförsäljning. Vidare har vi goda samarbeten 
med våra två strategiska partners, tillika huvudägare, Å&R 
Carton och Norsk Elektro Optikk, vilka också valt att agera 
tecknings åtagare i aktuell företrädesemission. Vi har redan 
avtal för sensorer för integrering med maskintillverkare som 
inbringar årliga intäkter. Dessutom har vi nyligen etablerat ett 
marknadssamarbete med en av de största aktörerna inom 
skyddande atmosfär och säljer vårt mätinstrument under deras 
namn världen över. Sist men inte minst har vi vår medicintekniska 
förgrening i dotterbolaget GPX Medical, som utvecklar innovativa 
lösningar med omfattande potential. Förutom ett stort behov för 
en känslig patientgrupp, för tidigt födda barn, finns även behovet 
av att minimera överförskrivningen av antibiotika som man 
idag vet leder till antibiotikaresistens vilket är ett stort framtida 
folkhälsoproblem. 

Sammanfattningsvis ser jag ett 
bolag som redan visat att det följer 
sin plan, når de mål som satts upp, 
löpande ökar försäljningen, har 
ett starkt team och som har en 
långsiktig och tydlig framtidsplan. 
Med dessa ord vill jag välkomna 
dig att investera i Gasporox!

Märta Lewander Xu - VD, Gasporox AB

En stor del av alla livsmedel, drycker och läke medel som säljs idag för-
packas i så kallad, skyddande atmosfär. Detta innebär enkelt förklarat att 
förpackningen fylls med en gasblandning av syrgas, kvävgas och koldioxid, 
i syfte att öka produktens hållbarhet.



Nuläge och vägen framåt

Under 2016 och 2017 utvecklades nya koncept för Gasporox 
teknologi som även möjliggör mätning av gasläckor från 
förpackningar, som komplement till mätning av gas inuti 
förpackningar. Dessa läcktestningsmätningar gör det möjligt att 
identifiera små hål i förpackningar. Gasporox arbetar nu aktivt med 
flera kunder inom detta nya tillämpningsområde vilket innebär att 
bolagets erbjudande har breddats. Sedan noteringen i oktober 
2016 har Gasporox enligt styrelsens bedömning utvecklats till 
att bli en känd aktör på marknaden och etablerat sig bättre på 
marknaden. Idag har Gasporox sensoravtal och samarbetsavtal 
som genererar en årlig och hittills ökande omsättning. Bolaget 
har tolv anställda med fokus på försäljning, produktion samt 
kundanpassning av sensorprodukten till olika kunders önskan. 
Huvuddelen av allt arbete sker idag inhouse vilket medför att 
stort värde och expertis byggts upp i bolaget. Bolaget har en 
stark och omfattande patentportfölj och egen teknologi gällande 
sensorer för flera olika förpackningstyper. Slutligen har Gasporox 
även grundat dotterbolaget GPX Medical vars syfte är att utveckla 
Gasporox laserteknologi för medicintekniska ändamål, med 
huvudsakligt fokus på monitorering av lungfunktion hos för tidigt 
födda bebisar samt bihåleundersökningar av vuxna patienter.

VÄGEN FRAMÅT
Med anledning av de positiva resultat som visats inom det nya 
applikationsområdet läcktestning beslutade styrelsen i Gasporox 
att planera för aktuell företrädesemission i syfte att finansiera 
färdigställande och kommersialisering av produkter inom detta 
segment. Gasporox styrelse ser stor potential i bolagets teknologi 
och med en breddning in på detta nya applikationsområde  
kommer kunden tillföras stora mervärden i form av garanterad 
kvalitetssäkring av en tät förpackning för kundernas samlade 
produktion utan vare sig manuell kontroll, ompackning eller 
produktsvinn. Detta kommer att ge Gasporox en än starkare 
ställning på marknaden och kraftigt öka marknaden för bolagets 
produkter.

Gasporox arbetar idag med ytterligare ett antal aktiviteter för att 
förstärka bolaget inom områden som försäljning, marknad och 
produktion. Gasporox sälj och marknadsteam är avsett att utökas 
samtidigt som bolaget expanderar portföljen av OEMleverantörer 
för sensorer. Ett antal strategiska aktiviteter har redan genomförts 
under 2018 och ytterligare ett antal är pågående. Gasporox 
planerar att, förutom läcktestning, marknadsintroducera nya 
produkter under året för att fortsatt stärka produktportföljen samt 
lägga grunden till fortsatt stark omsättningstillväxt och ett positivt 
rörelseresultat, för enskilt kvartal, under 2019. 

Nästa år avser Gasporox att ytterligare optimera sin serie
p roduktion samt påbörja planeringen av utökad produktions
kapacitet, allt för att säkerställa en hållbar marginalutveckling 
på sikt. Gasporox kommer även att bredda sina produkters 
marknadstillämpning till fler förpackningssegment för att ytterligare 
stärka tillväxten. Vid fulltecknad företrädesemission kommer 
Gasporox att med moderbolagets del av emissionslikviden, cirka 60 
procent, vara finansierat under överskådlig framtid. Resterande 
del av emissionslikviden, cirka 40 procent, är avsett att finansiera 
vidareutveckling av dotterbolaget GXP Medical. 

SATSNING I GPX MEDICAL 
Utöver finansiering av moderbolaget är vidareutveckling av 
dotterbolaget GPX Medical en viktig drivkraft bakom aktuell ny
emission. Genom nyemissionen avser bolaget finansiera perioden 
fram till industrialisering och kliniska prövningar. Detta är även 
något som GPX Medicals andra ägare, Norsk Elektro Optikk 
AS, är villigt att satsa på varför dessa två bolag tillsammans 
avser att investera sammanlagt 10 MSEK i denna fas, varav 6 
MSEK kommer från Gasporox genom aktuell företrädesemission. 
Styrelsen i Gasporox och Norsk Elektro Optikk AS är eniga 
om att värdebyggande i dotterbolaget under denna period 
är centralt, där fokus ska ligga på att göra lungtillämpningen 
redo för industrialisering samt att utvärdera bihålediagnostik. 
Parallellt med detta kommer en organisation byggas i syfte att 
GPX Medical skall bli ett självständigt bolag med egen ledning 
och nyckelpersoner som kan ta bolaget in i nästa fas som är 
industrialisering och kliniska studier. Styrelsens förhoppning är 
att GPX Medical skall vara framme i denna fas under 2020 och 
då skall GPX Medical också vara klart för egen finansiering som 
fristående bolag.

Gasporox har sedan bolagets notering följt sin uppsat-
ta plan och strategi. Förutom det arbete som skett 
enligt strategin har bolaget även, i samarbete med 
Å&R Carton, inlett arbete gällande ett nytt stort till-
lämpningsområde för Gasporox teknik – läcktestning.

”Syftet med denna nyemission är dels satsningar 
i vårt dotterbolag GPX Medical under en 
viktig period i dess utveckling och dels satsa 
på det nya tillämpningsområdet läcktestning 
i Gasporox. Genom att ägarna finansierar 
nästa utvecklingsfas av dotterbolaget ses stor 
potential till värdeskapande. Vidare är läck
testning ett område som marknaden tydligt 
efterfrågat och som Gasporox sensorer nu 
visat sig mycket lämpade för. Vi önskar därför 
inkludera detta i vårt standarderbjudande och 
därmed kraftigt öka vår marknad.”

 VD Märta Lewander Xu



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2018.

Teckningskurs: 9,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 
högst 1 662 408 aktier, motsvarande  
16 291 598,40 SEK.

Avstämningsdag: 25 maj 2018. Sista dag för 
handel i aktien inklusive rätt att erhålla tecknings
rätter var den 23 maj 2018 och första dag 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den  
24 maj 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämnings dagen den 
25 maj 2018 var registrerade som aktieägare i 
Gasporox äger företrädes rätt att teckna aktier i den 
förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie 
erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter 
berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Notera 
att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i 
nyemissionen.

Antal aktier innan nyemission: 4 571 628 aktier.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på 
Nasdaq Stockholm First North under perioden 
31 maj – 15 juni 2018.

Värdering (pre-money): Cirka 44,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit 
tecknings förbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, 
motsvarande cirka 47 procent av emissions
volymen.

Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq 
Stockholm First North från och med den 31 maj 
2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket 
har registrerat nyemissionen. Denna registrering 
beräknas ske i mitten av juli 2018.

Handel i aktien: Gasporox aktier handlas på Nasdaq 
Stockholm First North, under symbolen ”GPX”.

ISIN-kod: SE0008991624

”Genom att bredda vårt erbjudande 
till att både säkerställa att gas
inne hållet är korrekt samt att för
packningen är gastät har vi dubblat 
vår marknads potential, med i 
grunden samma produkt. Vi ser nu 
stor potential att vidare lansera 
detta erbjudande och arbetar just 
nu med att genomföra de första 
installationerna i linjemaskiner.”

- VD Märta Lewander Xu

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med 
risktagande. I memorandumet för Gasporox finns 
en beskrivning av potentiella risker som är för
knippade med bolagets verksamhet och dess aktie. 
Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa 
risker tillsammans med övrig information i det 
kompletta memorandumet noggrant genomläsas. 
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning 
på bolagets (www.gasporox.se) och Sedermera 
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive 
hemsidor.



Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET 
Styrelsen i Gasporox AB beslutade den 11 april 2018, villkorat av 
årsstämmans godkännande den 21 maj 2018, att genomföra en 
företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets 
aktiekapital öka med högst 831 204,0363635890 SEK genom 
nyemission av högst 1 662 408 aktier, envar med ett kvotvärde 
om 0,5000000218740460 SEK till en teckningskurs om 9,80 
SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 
291 598,40 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 var 
aktieägare i Gasporox AB äger företrädesrätt att teckna aktier i 
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) 
gammal aktie medför erhållande en (1) teckningsrätt. Innehav av 
elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya 
aktier.

TECKNINGSRÄTTER (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. 
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) 
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya 
aktier. 

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 9,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) 
för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 25 maj 
2018. Sista dag för handel i Gasporox AB:s aktie med rätt till 
deltagande i företrädesemissionen var den 23 maj 2018. Första 
dag för handel i Gasporox AB:s aktie utan rätt till deltagande i 
företrädesemissionen var den 24 maj 2018. 

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 31 
maj 2018 till och med den 19 juni 2018 klockan 15.00. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter 
bokas bort från respektive aktieägares VPkonto utan särskild 
avisering från Euroclear. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm 
First North under perioden 31 maj 2018 till och med den 15 juni 
2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan 
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och 
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas 
under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter 
aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Gasporox AB på 
avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen 
användas för teckning senast den 19 juni 2018 eller avyttras 
senast den 15 juni 2018 för att inte förfalla värdelösa. 

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 25 maj 2018 var registrerade hos 
Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vid
hängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälnings
sedel för teckning utan företräde, folder innehållande en 
sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning 
till fullständigt memorandum samt ett penningtvättsformulär. 
Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera 
Fondkommissions hemsida www.sedermera.se och på Gasporox 
AB:s hemsida www.gasporox.se för nerladdning. Den som är 
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning 
över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan 
underrättas separat. VPavi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VPkonto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Gasporox AB är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 
ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes 
folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen 
och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och 
betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande 
av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör 
detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/
förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig 
kontant betalning senast den 19 juni 2018 klockan 15.00. 
Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta 
inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom 
betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande två alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi 
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 

2) Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 
t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall 
den särskilda anmälningssedeln användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, 
antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas 
från Sedermera Fondkommission hemsida www.sedermera.se. 
Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller 
faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda 
senast klockan 15.00 den 19 juni 2018. Anmälan är bindande.

Ärende: Gasporox AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64 
211 22 Malmö 

Fax: 040615 14 11 
Telefon: 040615 14 10 
Epost: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel) 

TECKNING ÖVER 15 000 EUR MED FÖRETRÄDESRÄTT I 
FÖREKOMMANDE FALL 
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR 
skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera 
samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att 
Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, 
förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda. 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som 
finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida 
(www.sedermera.se) och på Gasporox AB:s hemsida (www.
gasporox.se). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på 
www.sedermera.se

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning 
av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och 
i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är 
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning 
kan även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd 



av teckningsrätter”. Observera att den som har en depå med 
specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis 
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), 
måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, 
om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är 
möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den 
bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall 
fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln 
skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 
15.00 den 19 juni 2018. Anmälan är bindande. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt 
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier 
utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan 
tecknare därvid ska ske. 

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd 
av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya 
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att 
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för 
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan 
stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av 
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan 
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan 
företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked 
i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att 
skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall 
erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast 
fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet 
att dra beloppet från angivet VPkonto eller depå. Erläggs inte 
likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som 
inte erhållit tilldelning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där 
deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka 
äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända 
sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för 
information om teckning och betalning. På grund av restriktioner 
i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller 
andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare 
med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet 
därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Gasporox AB 
till aktieägare i dessa länder. 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VPavi 
med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) 
skett på tecknarens VPkonto. Tecknade aktier är bokförda som 
BTA på VPkontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket. 

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller 
fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. 

HANDEL MED BTA 
Handel med BTA äger rum på Nasdaq Stockholm First North från 
och med den 31 maj 2018 fram till dess att företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som 
BTA på tecknarens VPkonto eller depå tills företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.28 
2018.

LEVERANS AV AKTIER 
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske v.28 2018, ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Gasporox AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen 
genom ett pressmeddelande. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras 
av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på 
den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter 
det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya 
aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna. 

AKTIEBOK 
Gasporox AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och 
kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 
191, SE101 23 Stockholm, Sverige. 

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Gasporox AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Gasporox 
AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

ÖVRIGT 
Styrelsen i Gasporox AB förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, 
med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande. 

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de 
nya aktierna kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp 
understigande 100 SEK återbetalas ej. 

HANDEL MED AKTIEN 
Aktierna i Gasporox AB är noterade på Nasdaq Stockholm 
First North. Aktierna handlas under kortnamnet ”GPX” och har 
ISINkod SE0008991624. De nya aktierna tas upp till handel i 
samband med att omvandling av BTA till aktier sker. 

EMISSIONSINSTITUT 
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell 
rådgivare till Gasporox AB med anledning av aktuell emission.


