Stort intresse när GASPOROX noterades på
Nasdaq First North Stockholm
Årets första nio månader
 Omsättningen uppgick till 1 138 (975) kSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -2 323 (-2 926) kSEK
 Kassan vid periodens slut uppgick till 1 277 (261) kSEK och kassaflödet var 1 055 (-122)
kSEK för perioden
 Resultat per aktie* uppgick till -0,97 (-1,94) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 2 399 874 (1 510 779).

Tredje kvartalet





Omsättningen uppgick till 655 (297) kSEK
Rörelseresultatet uppgick till -884 (-789) kSEK
Kassaflödet var för tredje kvartalet 623 (-402) kSEK för perioden
Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,40) SEK före utspädning
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 2 638 709 (1 953 961)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 Genomför emission inför notering på Nasdaq First North om 15,3 MSEK. Totalt tecknat
belopp uppgick till cirka 76 MSEK.

 Under augusti genomförs en private placement som tillför bolaget cirka 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 Gasporox tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med minimivolymer vilka under en
femårsperiod ska genera försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK. Första order om
1,7 MSEK erhållen.
 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.

Prenumerera på

NYHETSBREV

PRESSRELEASER

VD, Märta Lewander Xu kommenterar
Det har varit en intensiv, men mycket inspirerande
period för Gasporox. Vi är mycket glada för det
stora
intresse
som
bolaget
fått
under
emissionsprocessen och tacksamma för det
förtroende som våra nya aktieägare har gett oss.
Det är nu vår uppgift att på bästa sätt förvalta det
kapital som tillförts bolaget och leverera de mål
som vi satt upp.
”Tyvärr” var intresset för vår emission så stort att det
inte var möjligt att ge tilldelning till majoriteten av
de som tecknade sig. Vi hoppas att dessa
personer fortsatt är intresserade av bolaget och
kanske haft möjlighet att köpa aktier i den
intensiva handel som skett sedan noteringen den
25 oktober. Under de sju första handelsdagarna
omsattes totalt 3,3 miljoner aktier, motsvarande 73
procent av bolagets aktier.
Marknadsaktiviteter
Verksamheten i övrigt har dock inte vilat under
arbetet med emission och notering. Vi har
kontinuerligt
bearbetat
marknaden,
både
befintliga och potentiella kunder. Det har skett
direkt mot kunder men också för att etablera ett
nätverk av distributörer. Vi har sedan sommaren
deltagit i en handfull mässor; i Finland och Italien
har vi ställt ut tillsammans med två potentiella
distributörer och vid Empack i Stockholm deltog
jag i en paneldebatt om framtidens ledare inom
förpackningsindustrin. Inom EU-projektet SafetyPack har ett välbesökt demoevent hos Santa
Maria genomförts.
Marknadssamarbetet har varit framgångsrikt och
vi har med två kunder nyligen tecknat femåriga
exklusivitetsavtal med åtaganden från kunderna
om årliga minimivolymer. Dessa genererar totalt
cirka 15 MSEK i omsättning under avtalsperioden.
Båda kunderna tillverkar inspektionssystem för
förpackningslinjer och vill
integrera våra
lasersensorer och marknadsföra dessa lösningar till

sina kunder och marknader. Avtalen har också
gett oss en första order på 1,7 MSEK.
De exklusiviteter som avtalats, med åtaganden
om årliga minimivolymer, är tydligt avgränsad på
både förpackningstyper, teknisk lösning och
geografiska områden.
Nästa stora marknadsevent för Gasporox är att
ställa ut vid en stor europeisk mässa i Paris,
all4pack – emballage, som hålls i mitten av
november. Gasporox kommer att vara där med
sina representanter och ställa ut i en monter där vi
presenterar våra produkter, både mätinstrument
och in-line-lösningar. Mässan är ett ypperligt
tillfälle för oss att inleda en
offensiv marknadssatsning
för att verkligen etablera oss
på marknaden mer internationellt. Många av de
företag som är vår målgrupp kommer att vara där,
men även deras kunder.
Produktutveckling
Utvecklingen av vår teknologi och produkter
fortgår löpande. Vi arbetar nära våra kunder med
att anpassa våra produkter och lösningar för just
deras behov. Vi utgår från ett antal
standardprodukter som vi har och anpassar dessa
efter
kundernas
önskemål,
t.ex.
andra
förpackningstyper. Vi arbetar även i vissa projekt
mer kring teknikutvecklingen för att öka
tillämpningsområdet för vår teknik.
Nyligen avslutades SafetyPack-projektet med
mycket framgångsrika resultat. Projektet har gett
oss möjlighet att validera våra produkter
tillsammans med vår kund i deras kunders
produktionsmiljö. De projektmål som sattes upp
har uppnåtts, men lika värdefullt har varit den
kunskap som vi tillgodogjort oss om hur
marknaden fungerar, vilket kundvärde våra
produkter kan ge, men inte minst ett utökat
nätverk och nya samarbetsmöjligheter.
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GPX Medical
För GPX Medical pågår förberedelserna för att
flytta över rättigheter och verksamhet från
Gasporox till det helägda dotterbolaget. EUprojektet Neo-Lung fortgår och vi arbetar med att
ta fram den första prototypen för lungmätningar.
Information
Glöm inte att anmäla dig till våra nyhetsbrev och
pressmeddelanden om du vill erhålla information
om Gasporox löpande. Se länkar på första sidan.
Slutligen vill jag igen tacka för det förtroende vi fått
av de nya aktieägarna. Vi ser nu fram emot en
intensiv
period
med
nyrekryteringar,
fler
kundprojekt, leveranser och partnerbyggande.
VD, Märta Lewander Xu

GASPOROX AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016
3

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 tredje kvartalets finansiella rapporter
Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ), organisationsnummer 556678-0093 samt
det helägda dotterbolaget GPX Medical AB, organisationsnummer 559069-9012. GPX Medical AB
bildades i juli 2016 och har till dags dato inte haft någon verksamhet. Nedan presenteras därför
enbart koncernens finansiella rapporter vilket i sin helhet motsvarar moderbolagets verksamhet.

Omsättning och resultat
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 655 (297) kSEK och för de första nio månaderna
1 138 (975) kSEK. De övriga rörelseintäkterna var 474 (233) kSEK för kvartalet och 1 397 (570) kSEK
för de första nio månaderna. De övriga rörelseintäkterna består främst av erhållna bidrag från
Vinnova, genom EUROSTAR-projektet. Personalkostnaderna under kvartalet blev -913 (-787) kSEK
och ökningen är kopplad till att antalet anställda har ökat. Övriga externa kostnader uppgick-462
(-211) kSEK för kvartalet.
Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet för kvartalet -884 (-789) kSEK. För de första nio
månaderna blev rörelseresultatet -2 323 (-2 926) kSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kvartalets kassaflöde blev 623 (-402) kSEK och det positiva kassaflödets beror på den nyemission
om 3 MSEK som genomfördes i augusti som en förberedelse inför noteringsemissionen.
Investeringarna under kvartalet var 269 (142) kSEK och avser aktiverade utvecklingsutgifter och
utgifter för patent.

Finansiell ställning
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 september 2016 till 82 (76) procent och det
egna kapitalet 18 106 (4 328) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 1 277 (222) kSEK. I början av
oktober tillfördes bolaget ytterligare likvider från den emission som genomfördes inför noteringen
på Nasdaq First North.
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Nyckeltal

Nettoomsättning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK)
Kassaflöde (kSEK)

2015-07-01

2016-01-01

2015-01-01

2015-01-01

-2015-09-30

-2016-09-30

-2015-09-30

2015-12-31

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

655

297

1 138

975

1 215

-884

-789

-2 323

-2 926

-3 384

1 277

261

1 277

261

222

623

-402

1 055

-122

-161

18 106

3 482

18 106

3 482

4 328

6,31

1,78

6,31

1,78

1,99

82

66

82

66

76

22 146

5 271

22 146

5 271

5 680

424

23

424

23

47

2 638 709

1 953 9611

2 399 874

1 510 7791

1 632 1451

Resultat per aktie före utspädning (SEK)
-0,34
Justerad för den, under 2016, genomförda omvända spliten (5:1)

-0,40

-0,97

-1,94

-2,15

Eget kapital (kSEK)
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)
Soliditet (%)
Balansomslutning (kSEK)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
1

2016-07-01
-2016-09-30

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

2016-07-01
-2016-09-30
3 mån
655
51
474
-308
-462
-913
-381
-884
-884
-884

2015-07-01
-2015-09-30
3 mån
297
98
233
-43
-211
-787
-376
-789
-789
-789

2016-01-01
-2016-09-30
9 mån
1 138
274
1 397
-304
-1 070
-2 685
-1 073
-2 323
-2 323
-2 323

2015-01-01
-2015-09-30
9 mån
975
1 236
570
-708
-1 252
-2 581
-1 166
-2 926
-2 926
-2 926

2015-01-01
2015-12-31
12 mån
1 215
1366
1 270
-746
-1 557
-3 579
-1 353
-3 384
-128
-3 512
-3 512

2016-09-30

2015-09-30

2015-12-31

4 761
4 761

4 830
24
4 854

5 027
23
5 050

410
15 698
1 277
17 385
22 146

156
261
417
5 271

408
222
630
5 680

18 106

3 482

4 328

41
3 999
4 040
22 146

1 789
1 789
5 271

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

2016-07-01
-2016-09-30
3 mån
7 367
15 300
-3 677
-884
18 106

2015-07-01
-2015-09-30
3 mån
4 271
-789
3 482

2016-01-01
-2016-09-30
9 mån
4 328
20 300
-4 199
-2 323
18 106

2015-01-01
-2015-09-30
9 mån
404
6 004
-2 926
3 482

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

2016-07-01
-2016-09-30
3 mån

2015-07-01
-2015-09-30
3 mån

2016-01-01
-2016-09-30
9 mån

2015-01-01
-2015-09-30
9 mån

2015-01-01
2015-12-31
12 mån

-483
-10 248
-10 731
-269
11 623
623
654
1 277

-413
154
-259
-142
-1
-402
663
261

-1 209
-13 054
-14 263
-783
16 101
1 055
222
1 277

-1 760
-2 886
-4 646
-1 479
6 003
-122
383
261

-2 159
-3 575
-5 734
-1 863
7 436
-161
383
222

Lund 8 november, 2016
Styrelsen
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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GASPOROX aktien
Aktiekapital och aktien
Per den 30 september 2016 uppgick Gasporox aktiekapital till 1 435 814,10 kronor med totalt 2 871
628 utestående aktier. I oktober registrerades den nyligen genomförda emissionen och
aktiekapitalet uppgår per dagens datum till 2 285 814,10 kronor och antalet utestående aktier till
4 571 628. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.
Gasporox aktie noterades på Nasdaq First North Stockholm den 25 oktober 2016 med kortnamn
GPX.

Aktieägarförteckning
Antalet aktieägare per den 30 september 2016 var 42. Efter den emission som slutfördes under
oktober tillfördes Gasporox cirka 1 100 nya aktieägare och antalet aktier efter emissionen uppgår
till 4 571 628.

Aktieägare

Antal aktier

Procent

1 672 660

58 %

Å&R Carton Lund AB

307 692

11 %

Märta Lewander Xu

Norsk Elektro Optikk AS

100 000

3%

Buzz AB

76 000

3%

SpectraCure AB

74 920

3%

Jan Roglind

57 000

2%

Johan Roglind

57 000

2%

Per Vasilis

31 000

1%

Sune Svanberg

30 000

1%

Lunds Universitets Utvecklings AB

30 000

1%

Rune Löderup

30 000

1%

405 356

14 %

2 871 628

100 %

Övriga aktieägare (31 st)
Totalt
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Finansiell kalender
21 februari 2017
16 maj 2017
22 maj 2017
22 augusti 2017
14 november 2017
27 februari 2018

Bokslutskommuniké 2016
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

GASPOROX AB (publ) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

10

