Stark tillväxt i första kvartalet
Första kvartalet





Omsättningen uppgick till 1 414 (235) kSEK
Rörelseresultatet uppgick till -1 288 (-875) kSEK
Kassaflödet för perioden uppgick till 2 481 (1 446) kSEK
Resultat per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 174 326) st.

Väsentliga händelser under första kvartalet
 Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställs genom en riktad nyemission till
Norsk Elektro Optikk AS. Det EU-finansierade projektet Neo-lung flyttas till GPX Medical
från Gasporox.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 Erhåller patent från europeiska patentmyndigheten EPA avseende patentansökan på
bolagets laserteknik avsedd för flexibla förpackningar.

Prenumerera på

NYHETSBREV

PRESSRELEASER

VD, Märta Lewander Xu kommenterar
Verksamheten och försäljningen för årets första
kvartal har överträffat de förväntningar vi hade
när året inleddes. Vi har levererat de sensorer och
kundprojekt som vi planerat och fortsatt arbetet
med befintliga kunder samt parallellt attraherat
nya kunder.
Den senaste tidens rekryteringar har tillfört vår
verksamhet extra styrka och nya värdefulla
erfarenheter. Tillsammans har vi funnit en
arbetsmodell där vi kompletterar och supporterar
varandra för att få ut maximalt av den lilla
organisation som vi fortfarande är. Bolagets olika
processer har trimmats och förbättrats. Alltifrån
produktionseffektivitet i våra nya produktionslokaler till hur vi kortar tiden från idé till färdig
produkt.
Vi når också fler synergier med vår största ägare,
och tekniska partner Norsk Elektro Optikk. De har
startat ett lokalt utvecklingsbolag i Lund, vilket är
placerat i samma byggnad som Gasporox.
Ett fokusområde första kvartalet har varit att
bygga en skalbar och gedigen produktion för
våra standardprodukter för att klara den
förväntade tillväxttakten.
Vår patentportfölj har ytterligare förstärkts då den
europeiska patentmyndigheten har beviljat
bolagets patentansökan för mätning av
gaskoncentration i flexibla förpackningar. Det är
en bekräftelse på att vår tekniska lösning är unik
och något som redan tilldragit sig stort intresse på
marknaden.
Marknad och försäljning
Försäljningen under det första kvartalet har visat
på god tillväxt med en fem gånger högre
omsättning än första kvartalet förra året och mer
än hälften av omsättningen för hela året 2016. Vi
ser att vi har möjlighet att fortsätta denna positiva
riktning.
Vårt marknadsföringsarbete har fortsatt och med
de ökade resurser som vi nu har bearbetar vi

marknaden mer effektivt med
kundbesök samt besök på mässor.

ökat

antal

I början på denna månad medverkade vi på
Interpackmässan i Düsseldorf med en sex personer
stark delegation. Interpack samlar de ledande
aktörer inom förpackningsindustrin i världen.
Under mässan genomförde vi många intressanta
möten som vi ser genererar nya order och
samarbeten med både befintliga och nya
kontakter. Vi ser att branschen går mot
oförstörande gasmätningar och 100-procentig
kvalitetskontroll där våra produkter tillför mycket
värde och förbättrar de förpackningsprocesser
som är gängse idag.
Under kvartalet har Bolaget med framgång
levererat fyra kundprojekt till olika kunder.
Projekten avser nya koncept för läckagemätning
samt sensorer för olika förpackningstyper.
Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete
med kund och varit lokaliserat både hos
Gasporox, hos integratör samt hos slutanvändare.
Feedback för samtliga projekt är positiv och leder
typiskt till fortsättningsprojekt med kunden.
GPX Medical
Verksamheten i GPX Medical har nu helt tagit över
Neo-lungprojektet från moderbolaget och är i full
gång med att utveckla det vidare. GPX Medical
har nu tre anställda och drivs nu helt självständigt
med egen kassa, budget och resurser etc.
Koncernens båda verksamheter tar dock vara på
de synergier och kompetenser som finns i våra
gemensamma lokaler. Det är fantastiskt att se hur
två
så
vitt
skilda
användningsområden,
kvalitetskontroll på förpackningar och lungdiagnostik på för tidigt födda barn, kan ha så
många beröringspunkter och bidra konstruktivt till
varandras tekniska utveckling.
Utvecklingsprojektet går enligt plan och vi ser med
tillförsikt fram emot de resultat som kommer ut ifrån
projektet.
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Framtidsutsikter
Vi är mycket glada för den fina start som vi har fått
på det nya året. Vi ser fram emot att fortsätta på
denna väg och ser att vi ska kunna uppnå
motsvarande positiva utveckling kommande
kvartal. Orderstocken ser god ut och vi får positiv
feedback från våra kunder och affärspartners för
kommande affärer. I dagarna får vi också för
första gången möjlighet att träffa våra nya
aktieägare då vi håller vår årsstämma här i Lund.

Jag känner en stolthet över hur bolaget utvecklas
och att vi når våra uppsatta mål och ser att vi har
byggt den styrka vi behöver för att fortsätta denna
resa.
Det finns mycket att se fram emot.
Märta Lewander Xu
VD
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GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsoch läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika
teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till
200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se.
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Kommentarer till första kvartalet
Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678-0093 samt
det till 60 procent delägda dotterbolaget GPX Medical AB, organisationsnummer 559069-9012.

Omsättning och resultat
Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 414 (235) kSEK och de övriga rörelseintäkterna
var 177 (463) kSEK vilket består av erhållna bidrag från Vinnova. Personalkostnaderna under
kvartalet blev -1 844 (-886) kSEK och ökningen är kopplad till att antalet anställda markant har ökat
sedan motsvarande period förra året. Övriga externa kostnader uppgick -915 (-252) kSEK för
kvartalet. Kostnader i bolaget har överlag ökat som ett resultat av den expansionsstrategi som
genomförs. Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet för kvartalet -1 288 (-875) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Första kvartalets kassaflöde blev 2 481 (1 446) kSEK och det positiva kassaflödets beror på den
riktade nyemission på 3 MSEK som genomfördes i dotterbolaget GPX Medical under kvartalet. Det
positiva kassaflödet under första kvartalet 2016 har påverkats av en nyemission i moderbolaget om
2 MSEK.
Investeringarna under kvartalet var 943 (174) kSEK och avser till största delen aktivering av
utvecklingskostnader men även utgifter för patent.

Finansiell ställning
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 mars 2017 till 87 (82) procent och det egna
kapitalet 18 471 (16 759) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 13 481 (11 000) kSEK.
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Nyckeltal
Koncernen

2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

-2017-03-31

-2016-03-31

-2016-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

1 414

235

2 238

Rörelseresultat (kSEK)

-1 288

-875

-3 777

Likvida medel (kSEK)

13 481

1 668

11 000

Kassaflöde (kSEK)

2 481

1 446

10 778

Eget kapital (kSEK)

18 471

5 453

16 759

4,04

2,51

3,67

87

78

82

21 120

6 963

20 502

560

137

398

4 571 628

2 174 3261

2 862 173

-0,28

-0,40

-1,31

4 571 628

2 174 3261

4 571 628

Nettoomsättning (kSEK)

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)
Soliditet (%)
Balansomslutning (kSEK)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Antal utestående aktier vid periodens slut
1

Justerad med den, under 2016, genomförda omvända spliten om 5:1

Redovisningsprinciper
Gasporox tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är
oförändrade mot dem som användes i 2016 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas
till koncernens årsredovisning 2016. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens
verksamhet och resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den
Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med Gasporox notering på Nasdaq First North
Stockholm samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Dokumenten finns publicerade på
www.gasporox.se.

Uppskattning och bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar
och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i
övrigt.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och
andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande
förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där
uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade
värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst
bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens anläggningstillgångar.
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Finansiella rapporter i sammandrag
Resultaträkning koncernen
(kSEK)
Omsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
1 414
761
177
-592
-915
-1 844
-289
-1 288
-1 288
-1 288

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån
235
87
463
-186
-252
-886
-336
-875
-875
-875

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån
2 238
274
2 305
-648
-2 047
-4 483
-1 416
-3 777
14
-3 763
-3 763

-1 164
-124

-875
-

-3 763
-

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

5 199
143
5 342

4 868
20
4 888

4 531
158
4 689

1 164
1 134
13 481
15 779
21 121

407
1 668
2 075
6 963

1 089
3 724
11 000
15 813
20 502

17 389
1 082
18 471

5 453
5 453

16 759
16 759

41
2 608
2 649
21 120

1 510
1 510
6 963

41
3 702
3 743
20 502

Balansräkning koncernen
(kSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse
Summa eget kapital
Skulder
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändringar i eget kapital koncernen
(kSEK)
Eget kapital vid ingången av perioden
Nyemissioner
Emissionskostnader
Periodens resultat
Eget kapital vid utgången av perioden
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse

Kassaflöde koncernen
(kSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
16 759
3 000
-1 288
18 471

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån
4 328
2 000
-875
5 453

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån
4 328
20 300
-4 106
-3 763
16 759

17 389
1 082

5 453
-

16 759
-

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån

-999
1 423
424
-943
3 000
2 481
11 000
13 481

-539
159
-380
-174
2 000
1 446
222
1 668

-2 306
-2 057
-4 363
-1 052
16 193
10 778
222
11 000
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Resultaträkning moderbolaget
(kSEK)
Omsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

2017-01-01
-2017-03-31
3 mån
1 414
761
177
-592
-882
-1 567
-289
-978
-978
-978

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån
235
87
463
-186
-252
-886
-336
-875
-875
-875

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån
2 238
274
3 243
-648
-2 022
-4 472
-1 416
-2 803
14
-2 789
-2 789

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

4 403
143
1 750
6 296

4 868
20
4 888

3 769
158
1 750
5 677

1 164
1 122
10 723
13 009
19 305

407
1 668
2 075
6 963

1 089
3 724
10 955
15 768
21 445

16 754

5 453

17 733

41
2 510
2 551
19 305

1 510
1 510
6 963

41
3 671
3 712
21 445

Balansräkning moderbolaget
(kSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Lund 16 maj, 2017
Styrelsen
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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GASPOROX aktien
Aktiekapital och aktien
Per den 31 mars 2017 uppgick Gasporox aktiekapital till 2 285 814,10 kronor med totalt 4 571 628
utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.
Gasporox aktie är sedan den 25 oktober 2016 noterat på Nasdaq First North Stockholm med
kortnamnet GPX.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 31 mars 2017 uppgick till 1 163.

Aktieägare

Antal aktier

Procent

1 672 660

36,6 %

Å&R Carton Lund AB

307 692

6,7 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

160 139

3,5 %

Nordnet Pensionsförsäkring

127 524

2,8 %

Märta Lewander Xu

Norsk Elektro Optikk AS

102 192

2,2 %

Buzz AB

74 000

1,6 %

Marcus Kolskog

60 000

1,3 %

Magnus Karnsund

37 343

0,8 %

Sune Svanberg

30 000

0,7 %

Björn Wikander

27 400

0,6 %

Övriga aktieägare (ca 1 200 st)

1 972 678

43,2 %

Totalt

4 571 628

100,0%
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Finansiell kalender
22 maj 2017
22 augusti 2017
14 november 2017
27 februari 2018

Årsstämma 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Delårsrapport januari-september 2017
Bokslutskommuniké 2017

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se.

Årsstämma 2017
Gasporox årsstämma kommer att hållas
måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00 i
bolagets lokaler på Maskinvägen 1i Lund,
med insläpp för registrering från kl. 15.30.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman
ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj
2017, och
• anmäla sig och lämna uppgift om
eventuellt antal biträden till bolaget senast
tisdagen den 16 maj 2017 skriftligen till
Gasporox AB (publ), Bolagsstämma,

Maskinvägen 1, 227 30 Lund. Anmälan kan
också lämnas per telefon 046-540 50 40,
eller per e-post till info@gasporox.se.
Vid anmälan bör namn, adress,
telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav samt uppgift om eventuellt
ombud och antal biträden anges.
Anmälan och uppgift om eventuellt
ombud och biträde registreras hos
Gasporox för att skapa underlag för
röstlängden.

Certified adviser
Gasporox certified adviser är G&W Fondkommission.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Märta Lewander Xu, VD
Tel: 0702-95 11 13
E-post: ml@gasporox.se

GASPOROX AB (PUBL)
Maskinvägen 1
222 22 Lund
Tel. 046-540 50 40
www.gasporox.se
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