Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark
orderstock säkerställd inför 2017
Helåret 2016
 Omsättningen uppgick till 2 238 (1 215) kSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -3 777 (-3 384) kSEK
 Kassan vid periodens slut uppgick till 11 000 (222) kSEK och kassaflödet var 10 778 (161) kSEK

 Resultat per aktie* uppgick till -1,12 (-2,15) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 3 364 070 (1 632 145).

Fjärde kvartalet





Omsättningen uppgick till 1 100 (240) kSEK
Rörelseresultatet uppgick till -1 454 (-458) kSEK
Kassaflödet för perioden uppgick till 9 723 (-39) kSEK
Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,29) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 239 019 (1 992 285)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 Gasporox tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med minimivolymer vilka, under en
femårsperiod, ska genera försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK. Orders om totalt
3,6 MSEK från leveransavtalet erhållna under kvartalet.
 Tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med FT Systems för marknaden brödprodukter
i flexibla förpackningar. Minimivolymer ska generera cirka 4,5 MSEK i försäljning under
en femårsperiod.
 Den 25 oktober noteras Gasporox på Nasdaq First North Stockholm.
 SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställs genom en riktad nyemission till

Norsk Elektro Optikk AS. Det EU-finansierade projektet Neo-lung flyttas till dotterbolaget
GPX Medical från Gasporox.
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VD, Märta Lewander Xu kommenterar
Vi är mycket nöjda över de stora steg som bolaget
tagit under det gångna året och att vi uppfyllt de
målsättningar vi satte upp inför 2016. Genom
nyemissioner och noteringen på Nasdaq First
North har vi erhållit en finansiell styrka och stabilitet
inför den expansion som vi nu inlett.
Vi har under året stärkt vår organisation med flera
viktiga rekryteringar och har genom våra nya
lokaler byggt upp en infrastruktur för utveckling
och produktion som är anpassad för den
kommande volymtillväxten.
Under de senaste månaderna har vi också landat
två
långsiktiga
OEM-avtal
med
årliga
minimivolymer och genom detta etablerat en
orderstock inför 2017 som vi kan bygga vidare på.
Samarbetet med våra viktiga partners, Norsk
Elektro Optikk och Å&R Carton har ytterligare
fördjupats under året och vi ser fram emot att
utveckla våra affärer tillsammans.
Marknad och försäljning
Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 1,1
MSEK och för helåret blev försäljningen 2,2 MSEK.
Det är fortsatt blygsamma siffror men trots allt en
fördubbling jämfört med året innan och i linje med
våra förväntningar. Vi har med de orders som vi
erhöll under fjärde kvartalet nu en orderstock att
bygga vidare på och vi ser att försäljningen
kommer generera ytterligare tillväxt under 2017.
Med de framgångar som vi haft med de två
femåriga avtal som vi tecknat nyligen, har vi goda
referenser när vi nu går vidare och intensifierar
marknadsbearbetningen hos liknande potentiella
partners. Vi fortsätter också arbetet med att
etablera distributörer på utvalda marknader.
Vår monter på all4pack-mässan i Paris, som vi
hade tillsammans med Aneolia, var välbesökt och
gav oss möjlighet att utvidga vårt nätverk av
potentiella kunder. Vi ser att våra produkter röner
stort intresse hos vår målgrupp men även hos vår

målgrupps kunder. Det är en stor tillgång att kunna
diskutera med olika aktörer på marknaden som
har nytta av våra tekniska lösningar. Vi ser i dessa
samtal att våra produkter kan addera stora
kundvärden längre ner i värdekedjan och att
detta stärker våra argument när vi säljer in våra
produkter.
Produktutveckling
Vi arbetar vidare med den kunskap, resultat och
produkter som utvecklades i SafetyPack-projektet.
Samarbetet fortsätter också med många av de
partners som ingick i projektet för att maximera
utväxlingen av det genomförda arbetet.
Antal pågående utvecklingsprojekt tillsammans
med kunder har också ökat. I detta arbete utgår
vi oftast från en av våra standard produkter som vi
sedan anpassar efter kundens önskemål och
behov. Anpassning sker för att vår teknologi skall
fungera med olika förpackningstyper och de
gassammansättningar som de använder i sina
förpackningar. Kundprojekten finansieras direkt av
kunden vilket gör att vi har intäkter redan från dag
ett i ett samarbetsprojekt.
I mars inleder Mikael Sebesta sitt arbete som
utvecklingschef (CTO). Tjänsten är nyinrättad då vi
vill ha ökat fokus på utvecklingsprojekten och vår
pipeline till försäljningstillväxt. Mikael har lång
erfarenhet av system med laserteknik och besitter
de egenskaper och kompetens som skall korta ner
tiden från projekt till försäljning.
Organisation
Under de senaste månaderna har vi förstärkt
organisationen på ett flertal områden. Marknad
och försäljning har förstärkts med en ny
försäljningschef och till utvecklingsavdelningen
har vi rekryterat till den nyinrättade tjänsten som
CTO. Antal medarbetare i produktionen har vi
också utökat då vi med erhållna order ser att vi
måste öka produktionstakten. Vi har nu en väl
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avvägd balans i vår organisation för att kunna
leverera på de mål som vi satt upp.
GPX Medical
I dotterbolaget GPX Medical, vars huvudsakliga
verksamhet är att genomföra Neo-lungprojektet,
har vi nu genomfört de aktiviteter som
presenterades i samband med nyemissionen. GPX
Medical AB står nu på egna ben och dess
verksamhet kommer inte belasta det kapital som
erhölls i samband med noteringsemissionen.
Finansieringen
för
att
genomföra
Neolungprojektet är säkerställd genom en nyemission
på 3 MSEK riktad till Norsk Elektro Optikk samt
genom det EU-bidrag som beviljats till Neo-lung.

ytterligare en person. De är nu fullt dedikerade till
och fokuserade på att genomföra Neolungprojektet och ta fram den första prototypen
för lungmätningar för klinisk validering.
Grunden är lagd för tillväxt
Vi ser mycket positivt på året som ligger framför
oss. Den grund som vi byggt under 2016 ger oss
förutsättningar för att lyckas med de planer som vi
satt upp för 2017.
VD, Märta Lewander Xu

GPX Medical har också tagit över de immateriella
rättigheterna som är kopplade till affärsområdet
medicinsk teknik. Vi har även intensifierat
utvecklingsarbetet genom att vi flyttat personal
från Gasporox till GPX Medical samt anställt
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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 fjärde kvartalets finansiella rapporter
Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678-0093 samt
det, vid årsskiftet, helägda dotterbolaget GPX Medical AB, organisationsnummer 559069-9012.
GPX Medical AB bildades i juli 2016 och har under året inte haft någon verksamhet. Nedan
presenteras därför enbart koncernens finansiella rapporter vilket i sin helhet motsvarar
moderbolagets verksamhet.

Omsättning och resultat
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 1 100 (240) kSEK och för helåret 2 238 (1 215) kSEK.
De övriga rörelseintäkterna var 908 (700) kSEK för kvartalet och 2 305 (1 270) kSEK för helåret. De
övriga rörelseintäkterna består främst av erhållna bidrag från Vinnova, genom EUROSTARprojektet. Personalkostnaderna under kvartalet blev -1 798 (-998) kSEK och ökningen är kopplad till
att antalet anställda har ökat. Övriga externa kostnader uppgick -977 (-305) kSEK för kvartalet.
Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet för kvartalet -1 454 (-458) kSEK. För helåret blev
rörelseresultatet -3 777 (-3 384) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kvartalets kassaflöde blev 9 723 (-39) kSEK och det positiva kassaflödets beror på den nyemission
om 15 MSEK som slutfördes i oktober.
Investeringarna under kvartalet var 269 (384) kSEK och avser till största delen investeringar i
anläggningstillgångar till produktionen.

Finansiell ställning
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 december 2016 till 82 (76) procent och det
egna kapitalet 16 758 (4 328) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 11 000 (222) kSEK.
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Nyckeltal
2016-10-01

2015-10-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-12-31

-2015-12-31

-2016-12-31

-2015-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

1 100

240

2 238

1 215

Rörelseresultat (kSEK)

-1 454

-458

-3 777

-3 384

Likvida medel (kSEK)

11 000

222

11 000

222

Nettoomsättning (kSEK)

Kassaflöde (kSEK)

9 723

-39

10 778

-161

Eget kapital (kSEK)

16 758

4 328

16 758

4 328

3,67

1,99

3,67

1,99

82

76

82

76

20 502

5 680

20 502

5 680

398

47

398

47

4 239 019

1 992 2851

3 364 070

1 632 1451

-0,34

-0,29

-1,12

-2,15

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)
Soliditet (%)
Balansomslutning (kSEK)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
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 2015 års årsredovisning. För ytterligare information hänvisas
till koncernens årsredovisning 2015. 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. Bolagsbeskrivningen finns publicerad 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

2016-10-01
-2016-12-31
3 mån
1 100
908
-344
-977
-1 798
-343
-1 454
14
-1 440
-1 440

2015-10-01
-2015-12-31
3 mån
240
130
700
-38
-305
-998
-187
-458
-128
-586
-586

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

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån
1 215
1 366
1 270
-746
-1 557
-3 579
-1 353
-3 384
-128
-3 512
-3 512

2016-12-31

2015-12-31

4 531
158
4 689

5 027
23
5 050

1 089
3 724
11 000
15 813
20 502

408
222
630
5 680

16 758

4 328

41
3 703
3 744
20 502

1 352
1 352
5 680

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
Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
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

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

2016-10-01
-2016-12-31
3 mån
18 106
92
-1 440
16 758

2015-10-01
-2015-12-31
3 mån
3 482
1 432
-586
4 328

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån
4 328
20 300
-4 107
-3 763
16 758

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån
404
7 436
0
-3 512
4 328

2016-10-01
-2016-12-31
3 mån

2015-10-01
-2015-12-31
3 mån

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån

-1 097
10 997
9 900
-269

-399
-689
-1 088
-384

-2 306
-2 057
-4 363
-1 052

-2 159
-3 575
-5 734
-1 863

92
9 723
1 277
11 000

1 433
-39
261
222

16 193
10 778
222
11 000

7 436
-161
383
222

Lund 21 februari, 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 december 2016 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 december 2016 uppgick till 1 361.

Aktieägare

Antal aktier

Procent

1 672 660

36,6 %

Å&R Carton Lund AB

307 692

6,7 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

187 030

4,1 %

Nordnet Pensionsförsäkring

133 643

2,9 %

Märta Lewander Xu

100 000

2,2 %

Buzz AB

76 000

1,7 %

Magnus Karnsund

37 343

0,8 %

Marcus Kolskog

30 000

0,7 %

LU Holding AB

30 000

0,7 %

Sune Svanberg

30 000

0,7 %

Övriga aktieägare (ca 1 350)

1 967 260

43,0 %

Totalt

4 571 628

100,0%

Norsk Elektro Optikk AS
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Finansiell kalender
16 maj 2017
22 maj 2017
22 augusti 2017
14 november 2017
27 februari 2018

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

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gasporox.se.

Certified adviser
Gasporox certified adviser är G&W Fondkomission.

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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